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ROL DE CATEGORIAS 

Contrato de Trabalho 

É o negócio jurídico pelo qual uma pessoa física se obriga, mediante 

remuneração, a prestar serviços, não eventuais, a outra pessoa ou entidade, sob 

a direção de qualquer das últimas1. 

Direito do Trabalho 

É o conjunto de Princípios, regras e instituições atinentes à relação de trabalho 

subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores condições de 

trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe 

são destinadas2. 

Empregado 

É a pessoa física que com ânimo de emprego trabalha subordinadamente e de 

modo não-eventual para outrem, de quem recebe salário3. 

Empregador 

Considera-se Empregador a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os 

riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviços4. 

Justa Causa 

Justa Causa é todo ato faltoso do Empregado que faz desaparecer a confiança e 

a boa-fé existentes entre as partes, tornando indesejável o prosseguimento da 

relação empregatícia5. 

                                                
1 MAGANO, Octavio Bueno. Manual de Direito do Trabalho: Direito coletivo do trabalho. 3. ed. 
São Paulo: LTr,1993. v.3.p.47. 

2  MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 16. 
3  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2005. 
p.23. 

4 CARRION, Valentin. Comentários á consolidação das leis do trabalho. 31 ed. Säo Paulo: 
Saraiva, 2006.  

5 ZANLUCA, Júlio César.  Rescisão do Contrato de Trabalho por Justa Causa. 
Guia Trabalhista, 19 set. 2008. Disponível em: 
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/justacausa.htm.  Acesso 19 set. 
2008. 



 ix 

Justiça do Trabalho 

Órgãos da Justiça destinados a julgar conflitos decorrentes das relações de 

emprego entre Empregados e Empregadores6. 

Princípios 

Os Princípios serão aplicados à falta de disposições legais ou contratuais. Vale 

dizer que aos Princípios cabe o papel de orientar a exata compreensão das 

normas cujo sentido é obscuro7. 

Rescisão  

É a faculdade que se dá a um dos sujeitos da relação para dá-la por finda quando 

sua contraparte comete alguma falta ou deixa de cumprir sua obrigações8. 

Rescisão Indireta 

É a forma de cessação do Contrato de Trabalho por decisão do Empregado em 

virtude da Justa Causa praticada pelo Empregador9. 

                                                
6 Central Jurídica. Dicionário Jurídico. 2008. Disponível em: 
http://www.centraljuridica.com/dicionario/g/1/l/j/dicionario_juridico/dicionario_juridico.html. Acesso 
19 set. 2008. 

7 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 
115. 

8 MORAES FILHO, Evaristo: A Justa Causa na Rescisão do Contrato de Trabalho – 3. ed. Rio 
de Janeiro:  : Ed. Forense, 1996. p. 56. 

9 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 369. 
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 RESUMO 

A despedida indireta se origina da falta grave praticada pelo 

Empregador na relação de trabalho, prevista na legislação como justo motivo para 

rompimento do vínculo empregatício por parte do Empregado. Estes motivos 

estão previstos no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, os quais 

prevêem esta possibilidade em razão do Empregador não cumprir com as 

obrigações legais ou contratuais ajustadas entre as partes. O Empregado 

verificando a falta grave praticada por parte do Empregador, este pode pleitear a 

Rescisão Indireta de seu Contrato de Trabalho imediatamente, pois retardar 

qualquer das partes a manifestação de irresignação pelo ato faltoso da outra 

implica, em ofensa ao princípio da imediatidade, acarretando, assim, o 

reconhecimento do perdão tácito. Devido ao princípio da continuidade na relação 

de emprego, há uma presunção de continuidade do Contrato de Trabalho. Assim, 

ocorrendo o rompimento do Contrato de Trabalho, o mesmo deve ser 

devidamente comprovado. Entende-se que ao Empregado cabe o ônus de fazer 

prova dos fatos constitutivos do seu Direito, ou seja, deve provar a ocorrência da 

Justa Causa do Empregador. Caracterizada a Justa Causa, o Empregado poderá 

permanecer ou não no serviço até a final decisão no processo. Há hipóteses 

previstas no mesmo artigo supra citado, em que o Empregado deve afastar-se do 

emprego e propor a ação com as reparações respectivas. Se a pretensão do 

Empregado, pleiteando a Rescisão Indireta, for julgada procedente, a empresa irá 

pagar-lhe os Direitos rescisórios. Caso o Empregado continue trabalhando, a 

sentença deverá fixar a data em que se considerará o Contrato rescindido, que 

deveria ocorrer com o trânsito em julgado ou na data em que a ação foi proposta, 

se houver pedido nesse sentido. Julgada improcedente a pretensão do 

Empregado, não terá Direito às reparações econômicas pertinentes, apenas ao 

saldo de salário e férias vencidas. 



INTRODUÇÃO 

A presente monografia tem como objeto explanar a Rescisão 

Indireta ou despedida indireta, ocorrida em face a falta grave praticada pelo 

Empregador na relação de trabalho, prevista na legislação trabalhista como justo 

motivo para rompimento do vínculo empregatício por parte do Empregado. 

Seu objetivo específico é apresentar uma análise acerca dos 

Direitos do trabalho em relação a Rescisão Indireta. 

Para tanto, principia-se, no Capítulo 1, a Evolução Histórica 

do Direito do Trabalho, trazendo seu contexto histórico em geral, sua evolução no 

Brasil, bem como as fontes de Direito e os Princípios que norteiam o Direito do 

Trabalho. 

Dando seqüência lógica ao conteúdo programático, no 

Capítulo 2, explana-se acerca do Contrato de Trabalho, iniciando com a 

conceituação, passando a análise de sua natureza jurídica, requisitos, 

Empregado, Empregador, tipos de Contrato de Trabalho, formas de extinção do 

Contrato de Trabalho. 

O Capítulo 3, e último capítulo da presente monografia 

aborda as questões acerca da Rescisão Indireta, e seus efeitos. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, quanto a Rescisão Indireta. 

Para a realização da presente monografia foram levantadas 

as seguintes hipóteses: 

1) Quando o Empregador não deposita o FGTS enseja a 

Rescisão Indireta. 
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2) O Empregado que é assediado mediante chantagens e 

ameaças pelo Empregador ou superiores hierárquicos para o fim de obter de 

favores sexuais, pode ser caracterizada a Rescisão Indireta. 

3) O trabalhador desidioso deve buscar a Justiça do 

Trabalho pleiteando a Rescisão Indireta. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação foi utilizado o Método Indutivo, na Fase de Tratamento de Dados 

o Método Cartesiano, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente 

Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas, do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa 

Bibliográfica. 
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CAPÍTULO I 

 FUNDAMENTOS DO DIREITO DO TRABALHO 

1.1 HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO NO MUNDO 

1.1.1 Noções introdutórias 

A escravidão foi a primeira forma de trabalho, onde os 

escravos eram obrigados a trabalhar, sem nenhuma garantia de Direito, pois não 

havia um sistema de normas jurídicas de Direito do Trabalho, fazendo do 

trabalhador simplesmente uma coisa, sem possibilidade sequer de se equiparar a 

sujeito de Direito. 

Conforme os ensinamentos de Martins (2004:38): 

A primeira forma de trabalho foi a escravidão, em que o escravo 

era considerado apenas uma coisa, não tendo qualquer Direito. 

Muito menos trabalhista. O escravo, portanto, não era considerado 

sujeito de Direito, pois era propriedade do dominus. Nesse 

período, constatamos que o trabalho do escravo continuava no 

tempo, até de modo indefinido, ou mais precisamente até o 

momento em que o escravo vivesse ou deixasse de ter essa 

condição.  Em Roma, o trabalho era feito pelos escravos, que 

eram considerados coisas. Era visto o trabalho desonroso. A 

locatio conductio tinha por objetivo regular a atividade de quem se 

comprometia a locar suas energias ou resultado de trabalho em 

troca de pagamento. Estabelecia, portanto a organização do 

trabalho do homem livre. Era dividida em três formas: (a) locatio 

conductio rei, que era o arrendamento de uma coisa; (b) locatio 

conductio operarum, em que eram locados serviços mediante 

pagamento; (c) locatio conductio operis, que era a entrega de uma 

obra ou resultado mediante pagamento (empreitada). 

Observa-se que os escravos eram considerados coisas, e 

sua atividade era vista como desonrosa. Num segundo momento, encontra-se a 
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servidão, onde os servos não eram livres e tinham que trabalhar para 

sobreviverem.  

De acordo com Nascimento (2001:37): 

...a servidão, embora recebendo certa proteção militar e política 

prestada pelo senhor feudal dono das terras, os trabalhadores 

também não tinham uma condição livre. Eram obrigados a 

trabalhar nas terras pertencentes aos seus senhores. 

Camponeses presos às glebas que cultivavam, pesava-lhes a 

obrigação de entregar parte da produção rural como preço pela 

fixação na terra e pela defesa que recebiam. 

Conforme o doutrinador, na época feudal o trabalho era 

considerado um castigo, pois os nobres não trabalhavam. Num terceiro plano, 

encontra-se as Corporações de Ofício, em que existiam três personagens: os 

mestres, os companheiros e os aprendizes.  

Relata Martins (2004:38), quanto às Corporações de Ofício: 

No início das corporações de ofício, só existiam dois graus: 

mestres e aprendizes. No século XIV, surge o grau intermediário 

dos companheiros. Os mestres eram os proprietários das oficinas, 

que já tinham passado pela prova da obra mestra. Os 

companheiros eram trabalhadores que percebiam salários dos 

mestres. Os aprendizes eram os menores que percebiam dos 

mestres o ensino metódico do ofício ou profissão. Havia nessa 

fase da história um pouco mais de liberdade ao trabalhador; os 

objetivos, porém, eram os interesses das corporações mais do 

que conferir qualquer proteção aos trabalhadores. 

Logo, o Direito do Trabalho surgiu para a proteção do 

trabalhador, que criou como conseqüência os Direitos e deveres, os quais devem 

ser fielmente seguidos por todos, para que a dignidade da relação empregatícia 

seja mantida. 

Quanto ao assunto, relata Nascimento (2005:04): 

O Direito do Trabalho surgiu como conseqüência da questão 

social que foi precedida da Revolução Industrial do século XVIII e 

da reação humanista que se propôs a garantir ou preservar a 
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dignidade do ser humano ocupado no trabalho das indústrias, que, 

com o desenvolvimento da ciência, deram nova fisionomia ao 

processo de produção de bens na Europa e em outros 

continentes. 

O Direito do Trabalho veio para garantir os Direitos do 

trabalhador, bem como preservar a dignidade humana nas relações de trabalho, e 

garantir ao trabalhador um salário vital para sua sobrevivência. Quanto ao tema 

Almeida (2003:03) relata: 

A relevância do salário como meio vital á sobrevivência do 

trabalhador e de sua família fez surgir, em todos os países. 

Movimentos dos mais diferentes, e até contrário, visando sua 

efetiva proteção legal. 

A legislação trabalhista tem por objetivo proteger o 

trabalhador, que é considerado o pólo mais fraco da relação com seu 

Empregador. Visa assegurar ao trabalhador ambientes salubres para o bom 

desempenho de suas funções, podendo, por meio de seu salário, ter uma vida 

digna para que possa desempenhar seu papel na sociedade. 

Martins (2004:50) conceitua Direito do Trabalho: 

Direito do Trabalho é o conjunto de Princípios, regras e 

instituições atinentes à relação de trabalho subordinado e 

situações análogas, visando assegurar melhores condições de 

trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de 

proteção que lhe são destinadas. 

Estas medidas protetoras que menciona o autor estão 

previstas na legislação trabalhista, onde limita a jornada de trabalho, assegura o 

Direito a férias entre outros e prevê um salário que é considerado o mínimo que o 

trabalhador possa receber. 

1.1.2 Revolução industrial 

A Revolução Industrial foi um verdadeiro marco para a 

história do Direito do Trabalho, revolucionou o trabalho em todo o mundo, com 



 6 

mecanização de vários serviços, antes executados por homens e agora por 

máquinas. 

Segundo Teixeira (1990:03): 

Revolução industrial denomina-se como o fenômeno espetacular 

de crescente mecanização em importantes setores produtivos de 

países europeus, principalmente a Inglaterra, como a extração de 

carvão mineral, a metalurgia, a fiação, o cultivo agrícola, a 

construção ferroviária e naval. Em meados de 1840, a maior parte 

da produção industrial inglesa era exportada. De tecidos e 

chapéus a trilhos e locomotivas, os ingleses vendiam de tudo para 

todos. A Inglaterra havia tomado a dianteira no processo 

industrial”. 

Com o surgimento da máquina e sua desenfreada utilização 

pela indústria, proporcionou um alto índice de desemprego, pela falta de mão de 

obra especializada, desorganizou a sociedade, bem como, deixando grande 

número de famílias vivendo uma condição de miserabilidade na sociedade da 

época.  

Monteiro (1993:61-63) relata neste sentido: 

O surgimento da máquina e sua crescente utilização na indústria, 

desencadeou uma profunda reviravolta na textura social de então. 

É que ao lado da otimização do sistema produtivo, o maquinismo 

trouxe desemprego, acentuou Contratos sociais, destruiu o 

artesanato independente, desorganizou a sociedade camponesa, 

ensejou o surgimento de moléstias profissionais e entupiu as 

grandes cidades com legiões de homens, mulheres e crianças 

obrigados a trabalhar até a exaustão.  

A Revolução Industrial desencadeou o desemprego, 

surgiram moléstias profissionais e ainda homens, mulheres e crianças eram 

obrigadas a trabalhar até a exaustão, e como conseqüência o salário destes 

tornou-se desonroso. 
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1.1.3 Questão social 

A questão social surgiu devido ao grande empobrecimento 

dos trabalhadores, fruto dos efeitos do capitalismo, novos métodos de produção, 

gerando um volumoso problema a sociedade. Inicia-se, assim, a substituição do 

trabalho manual pelo trabalho com o uso de máquinas. 

Machado Junior (1999:31) comenta a respeito da questão 

social: 

A questão social, surgida da Revolução Industrial, nasceu do 

grande empobrecimento dos trabalhadores, com repercussão 

imediata mas famílias, pela mobilização da mão-de-obra infantil e 

das mulheres, caracterizando-se por séria perturbação ou 

problema social. 

Os efeitos da Revolução Industrial deixou muitos 

trabalhadores sem perspectivas de vida e pobres. A agricultura sofreu o impacto 

da época, com os novos métodos de produção adotados em diversos países e 

com as oscilações de preço subseqüentes. A família viu-se atingida pela 

mobilização da mão-de-obra feminina e dos menores pelas fábricas, assim os 

desníveis entre classes sociais fizeram-se sentir de tal modo que o pensamento 

humano não relutou em afirmar a existência de uma séria perturbação ou 

problema social. As condições de trabalho ficaram mais deploráveis ao 

trabalhador, o que o Empregador impusesse ao Empregado este tinha que acatar 

e obedecer, sob pena de ser substituído. 

Neste sentido, relata Nascimento (2005:15): 

A imposição de condições de trabalho pelo Empregador, a 

exigência de excessivas jornadas de trabalho, a exploração das 

mulheres e menores, que constituíam mão-de-obra mais barata, 

os incidentes ocorridos com os trabalhadores no desempenho das 

suas atividades e a insegurança quanto ao futuro e aos momentos 

nos quais fisicamente não tivessem condições de trabalhar foram 

as constantes da nova era no meio proletário, ás quais podem-se 

acrescentar também os baixos salários. Se o patrão estabelecia 

as condições de trabalho a serem cumpridas pelos Empregados, é 
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porque, principalmente, não havia um Direito regulamentando o 

problema. 

Percebe-se que o trabalhador era obrigado a aceitar as 

condições de trabalho impostas pelo Empregador, sendo na maioria das vezes o 

trabalho abusivo, onde o trabalhador prestava serviços em local insalubre, 

sujeitos a doenças e acidentes de trabalho.  

1.2 HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

1.2.1 As greves e o anarquismo 

Inicia-se o período liberal, surgindo o Direito do Trabalho, 

conseqüentemente criando condições para que o trabalhador viesse a ser 

protegido pela legislação. 

Nascimento (2004:61) faz uma abordagem ao assunto: 

Abolida a escravidão e proclamada a República, iniciou-se o 

período liberal do Direito do Trabalho, caracterizado por algumas 

iniciativas que, embora sem maior realce, contribuíram para o 

ulterior desenvolvimento da nossa legislação. 

Foram formadas condições para que o trabalho subordinado 

viesse a ser regido por leis de proteção, mas, não obstante, o Poder Público, fiel 

ao princípio liberalista que o inspirava, mantinha-se alheio a qualquer 

reivindicação.  

Conforme Nascimento (2004:62), após o ano de 1900 foram 

formadas condições para que o trabalho subordinado viesse a ser regido por leis 

de proteção, mas, não obstante, o Poder Público, fiel ao princípio liberalista que o 

inspirava, mantinha-se alheio a qualquer reivindicação.  

As Greves operárias ficou conhecida no Brasil como o 

movimento de operários na luta por melhores condições de trabalho, melhores 

salários e garantias trabalhistas. 
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Segundo Robortella (1990:135), nos primeiros anos da 

República as greves eram esporádicas, na maioria das vezes buscando melhores 

salários e redução da jornada diária de trabalho. Porém, no começo do século 

acentuaram-se. 

Na época os trabalhadores faziam greve em busca de 

redução de jornada de trabalho, aumento de salário ou até contra maus-tratos. 

1.2.2 Liberalismo 

As principais características do liberalismo eram a Liberdade 

e Igualdade no qual o trabalhador era livre para fazer o que desejasse, assim 

menciona Teixeira (1990: 72): 

A concepção fundamental do liberalismo é a de uma sociedade 

política instituída pelo consentimento dos homens que viviam em 

estado de natureza e na qual cada um, sob a direção da vontade 

geral, vive em liberdade e igualdade e com a garantia da 

propriedade de tudo o que possui. 

O Trabalhador busca constantemente um Estado Liberal, no 

qual, a liberdade em todos os sentidos era uma das principais finalidades do 

mesmo. O liberalismo visa afirmar a personalidade humana em todas as suas 

manifestações e a liberá-la dos vínculos do passado e do império opressivo da 

autoridade e da tradição. 

A codificação do Direito civil foi muito importante para o 

trabalhador no que tange o Contrato de Trabalho, pois este estabelece Direitos e 

obrigações as partes, o Empregador e o Empregado. 

Para Nascimento (2005:26), o Contrato é o signo da liberdade. 

Acreditava-se que o equilíbrio nas relações econômicas e 

trabalhistas pudesse ser atingido diretamente pelos interessados 

segundo o princípio da autonomia da vontade. 
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1.2.3 Sindicalismo 

As Associações de Empregados de uma mesma classe para 

a defesa de seus interesses (sindicato), tem sua origem na Inglaterra, cujo 

objetivo principal era a defesa dos interesses dos associados. 

Segundo Birnie (1964:158): “Entre todas as associações a 

que possa pertencer o trabalhador, o sindicato é a que tem caráter mais 

pronunciadamente condigno a classe trabalhadora”. 

O sindicalismo surgiu com pequenos clubes, no qual o 

objetivo principal era garantir a vigência e aplicabilidade da lei trabalhista. 

Com relação ao sindicalismo ensina Nascimento (2004:28): 

Os mais antigos sindicatos eram constituídos de pequenos clubes 

locais cujo principal objetivo era assegurar a vigência de leis 

trabalhistas. Todavia, um óbice se antepunha ao movimento 

sindical, a proibição de associações e de reuniões, idéia que vinha 

da França, da Lei Le Chapelier, mantida por outros estatutos 

jurídicos posteriores. 

Os sindicatos, no inicio de sua formação não eram aceitos, 

mais ao longo dos tempos viu-se sua importância para a classe trabalhadora na 

defesa de seus interesses, sendo assim, foram legalmente instituídos e até hoje 

são uma classe muito forte no ordenamento jurídico. 

1.2.4 Intervencionismo 

No Brasil, o intervencionismo do Estado nas relações 

trabalhistas, iniciou-se em 1930, assim o trabalhador não tinha liberdade alguma, 

sendo que tudo e todos estavam sujeitos ao intervencionismo do Estado. 

Quanto ao intervencionismo, Nascimento (2004:29) entende: 

A ação dos trabalhadores reunindo-se em associações para 

defesa dos interesses comuns é uma das assinaladas forças 

modeladoras do Direito do Trabalho. Especialmente num regime 

democrático, a atuação das forças sociais sobre a legislação é 

expressiva, permitida a liberdade de pensamento, o jogo de 
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pressões, num envolvimento de forças políticas, econômicas, 

religiosas e de grupos, dentre os quais os grupos profissionais. O 

Estado passou a tomar posição-chave na economia, 

desenvolvendo um plano de ação que compreendia uma nova 

posição perante as relações sociais.(...) é humanista o 

intervencionismo para a proteção jurídica e econômica do 

trabalhador por meio de leis destinadas a estabelecer um 

regulamento mínimo sobre as suas condições de trabalho, a 

serem respeitadas pelo patrão e de medidas econômicas voltadas 

para a melhoria da sua condição social. 

O intervencionismo visava proteger os valores sociais, a 

democracia, e garantir condições de vida a sociedade. 

Quanto ao intervencionismo humanista entende Ferreira 

Filho (1971:47): 

Do intervencionismo humanista resulta a democracia social, a 

democracia providencialista ou democracia econômica e social, 

nelas predominam o valor liberdade e o respeito à autonomia 

privada em larga esfera, todavia reconhece essa democracia que 

a liberdade de todos só pode ser obtida pelo Poder. Mais ainda, 

que a liberdade é mera aparência se não precedida por uma 

igualização das oportunidades decorrentes de se garantirem a 

todos as condições mínimas de vida e de expansão da 

personalidade.  

Portanto, no intervencionismo o trabalhador tem proteção 

jurídica e econômica por meio de leis, as quais visam proteger e regular as 

relações de trabalho entre Empregado e Empregador. 

1.2.5 Revolução de 1930 

Com a Revolução de 1930 o Direito do Trabalho teve uma 

grande ampliação, sendo que a partir daí o Estado passou a intervir nas relações 

de trabalho. 

Quanto ao tema, leciona Robortella (1990:135): 

A partir de 1930 houve a expansão do Direito do Trabalho em 

nosso país, como resultado de vários fatores, dentre os quais o 
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prosseguimento das conquistas que já foram assinaladas, porém 

com um novo impulso quer no campo político, quer no legislativo. 

(...) sem discutir aqui se os fins visados por Vargas eram de 

dominação ou de elevação das classes trabalhadoras, o certo é 

que nesse período foi reestruturada a ordem jurídica trabalhista 

em nosso país, adquirindo fisionomia que em parte até hoje se 

mantém. 

A revolução de 1930 foi um grande marco para a os 

trabalhadores, pois gerou melhores condições de trabalho e a garantia de seus 

Direitos trabalhistas. O Empregado passou a ter mais benefícios, principalmente 

com a criação do Ministério do Trabalho. 

Demonstra Nascimento (2004:71), alguns benefícios 

realizados voltado para as melhores condições dos trabalhadores:  

Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

(Dec.n. 19.433) e é dispensável ressaltar a sua função. Foi 

valorizada a nacionalização do trabalho com medidas de proteção 

ao trabalhador nacional, dentre as quais a lei que ficou conhecida 

como a Lei dos Dois Terços (Decs. N. 19.482, de 1930 e 19.740, 

de 1931). 

Institui-se a Carteira Profissional (Dec. N. 21.175/32). 

Disciplinou-se a duração da jornada de trabalho no comércio (Dec. 

N. 21.186/32) e na indústria (Dec. N. 21.364/32), nas farmácias 

(Dec. N. 23.084/33), nas casas de diversões (Dec. n. 23.152/33), 

nas casas de penhores (Dec. n. 23.316/33), nos bancos e casas 

bancárias (Dec. n. 23.322/33), nos transportes terrestres (Dec. n. 

23.766/34), nos hotéis (Dec. n. 24.696/34) etc. 

O trabalho das mulheres nos estalebelecimentos industriais e 

comerciais mereceu texto especial (Dec. n. 21.417-A/32), o 

mesmo ocorrendo com o dos menores (Dec. n. 22.042/32) e os 

serviços de estiva (Dec. n. 20.521/31)”. 

Observou-se sempre a mesma técnica legislativa, ou seja, 

essas normas jurídicas foram decretos do Poder Executivo. 
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Os trabalhadores e os movimentos sociais levaram o Estado 

a tomar um posicionamento, facilitada pelas novas idéias, guiadas pelos ideais 

que se difundiam nos outros países, voltadas para as melhores condições dos 

trabalhadores e para a efetivação da justiça social que seriam os pintos chave da 

Revolução. 

1.3 FONTES DO DIREITO DO TRABALHO 

As fontes de Direito do Trabalho tem significado metafórico, 

em razão de que já é uma fonte de várias normas, envolve fatores e valores para 

a criação da norma jurídica. 

Segundo Jorge Neto e Cavalcante (1999:21):“Fontes são os 

meios pelos quais se formam ou se estabelecem as normas jurídicas. São os 

órgãos sociais de que dimana o Direito objetivo”. 

A expressão fonte comporta diversos significados, a origem 

do Direito, o fundamento da validade das normas jurídicas e o de exteriorização 

do Direito. 

Relata Martins (2004:71-74), que as fontes formais são as 

formas de exteriorização do Direito. Exemplos: leis, costumes etc. Fontes 

materiais são o complexo de fatores que ocasionam o surgimento de normas, 

envolvendo fatos e valores. São analisados fatores sociais, psicológicos, 

econômicos, históricos etc., ou seja, os fatores reais que irão influenciar na 

criação da norma jurídica, valores que o Direito procura realizar. 

O Direito do Trabalho no Brasil constitui-se de fontes que 

são primordiais para o fenômeno do Direito e são divididas em heterônomas e 

autônomas. 

Neste sentido, Martins (2004:71-74) ensina: 

As fontes de Direito podem ser heterônomas ou autônomas. 

Heterônomas: são as impostas por agente externo. Exemplos: 

Constituição, leis, decretos, sentença normativa, regulamento de 

empresa, quando unilateral. Autônomas: são as elaboradas pelos 

próprios interessados. Exemplos: costume, convenção e acordo 
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coletivo, regulamento de empresa, quando bilateral, Contrato de 

Trabalho. 

No mesmo pensamento, relata Delgado (1999:104): 

O Direito do Trabalho brasileiro constitui-se das seguintes fontes 

jurídicas heterônomas: Constituição; leis (inclusive medidas 

provisórias); regulamentos normativos (expedidos mediante 

decretos); tratados e convenções internacionais favorecidos por 

ratificação e adesão internas; sentenças normativas. Constitui-se, 

ainda, esse ramo jurídico especializado das seguintes fontes 

autônomas: costumes; Contratos coletivos de trabalho; 

convenções coletivas de trabalho; acordos coletivos de trabalho. 

Portanto, desde que se configure um ato-regra (Leon Duguit), isto 

é, um ato jurídico criador de normas jurídicas gerais, impessoais, 

abstratas, dotadas de sanção, está-se perante uma fonte formal 

do Direito, no caso do Direito do Trabalho. 

Quando se fala em fontes do Direito, logo há um 

questionamento quanto a sua origem.  

Martins (2004:74) faz uma abordagem quanto à origem das 

fontes: 

Quanto á origem, as fontes podem ser: (a) estatais, quando 

provenientes do Estado. Exemplos: Constituição, leis, sentença 

normativa; (b) extra-estatais: quando emanadas dos grupos e não 

do Estado. Exemplos: regulamento de empresa, costume, 

convenção e acordo coletivo, Contrato de Trabalho; (c) 

profissionais: são estabelecidas pelos trabalhadores e 

Empregados interessados; convenção e acordo coletivo de 

trabalho. 

As fontes do Direito do Trabalho também são provenientes à 

vontade das pessoas. 

Conforme Martins (2004:74): 

Quanto à vontade das pessoas, as fontes podem ser: (a) 

voluntárias, quando dependem da vontade das partes para sua 

elaboração, Exemplos: Contrato de Trabalho, convenção e acordo 

coletivo, regulamento de empresa, quando bilateral; (b) 
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imperativas, quando são alheias à vontade das partes. Exemplos: 

Constituição, leis, sentença normativa. 

Quanto à questão, o artigo 8º da CLT dá orientação a 

respeito das fontes do Direito do Trabalho: 

Art. 8º - As autoridades administrativas e Justiça do Trabalho, na 

falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o 

caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros 

Princípios e normas gerais de Direito, principalmente do Direito do 

Trabalho e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o Direito 

comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de 

classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. 

As fontes do Direito do Trabalho são enumeradas em: 

Constituição, leis, decretos, costumes, sentenças normativas, acordos, 

convenções, regulamento de empresa e os Contratos de trabalho, onde será 

abordada alguma fonte na seqüência. 

1.3.1 Constituição 

Com o surgimento da primeira Constituição, surgiram as 

normas que tratavam dos Direitos dos trabalhadores. 

Segundo Martins (2004:73): 

A primeira Constituição a tratar de normas de Direito do Trabalho 

foi a de 1934. As demais Constituições continuaram a versar 

sobre o tema, tanto que os arts. 7º a 11 na Norma Ápice de 1988 

especificam vários Direitos dos trabalhadores. Há que se lembrar 

que é de competência privativa da União legislar sobre o Direito 

do Trabalho (art. 22,I, CF), o que impede os Estados-membros e 

os Municípios de o fazerem. 

Verifica-se que a partir desta data o trabalhador passou a ter 

seus Direitos garantidos por lei. 

Delgado (1999:105) menciona a respeito: 

A ciência do Direito informa que a Carta Constitucional 

consubstancia a fonte normativa com prevalência plena na ordem 
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jurídica, conferindo validade – fundamento e eficácia – a todas as 

demais normas jurídicas existentes em um determinado contexto 

jurídico nacional. O fundamento de validade emerge, em geral, por 

abstração negativa, o que significa que a norma infraconstitucional 

será válida e eficaz desde que não agrida a comando ou princípio 

constitucional estabelecido. 

O Artigo 7º da Constituição Federal é muito importante como 

fonte do Direito do Trabalho, pois nele está inserido todos os Direitos sociais do 

trabalhador. Assim, pode-se concluir que a Constituição é a fonte normativa que 

prevalece no ordenamento jurídico com muita eficácia. 

1.3.2 Leis 

Existem diversas Leis que tratam de Direito do Trabalho, e a 

principal delas é a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Neste sentido ensina Martins (2004:73): 

Temos diversas leis que tratam de Direito do Trabalho. A principal 

delas é uma compilação da legislação, a que se deu o nome de 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), consubstanciada no 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1-5-1943. Houve, portanto, uma reunião 

de normas esparsas que culminaram na CLT. Não se trata, assim, 

de um código, de algo novo, que iria instituir as normas de Direito 

do Trabalho, mas de uma consolidação, que vem justamente 

reunir a legislação esparsa sobre o tema existente no período 

anterior a 1943 e suas posteriores modificações. 

Observa-se que a Lei trabalhista se revela na Constituição, 

na Consolidação das Leis do trabalho e na legislação esparsa. 

Para Jorge Neto e Cavalcante (1999:22), a Lei é um 

elemento vital para a própria manutenção da ordem social, constituindo-se em 

fonte primordial do Direito. Através deste preceito enunciativo, o Direito atua como 

fonte reguladora dos comportamentos em sociedade, impondo regras e sanções. 

Em função dessa importância,verifica-se que a lei é a fonte 

para o ordenamento jurídico. 
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Delgado (1999:112-113) expõe que são tipos de lei, em 

sentido material e formal, a lei complementar e lei ordinária. No conceito de lei em 

sentido material, entretanto, incluem-se, além dos dois tipos acima, as medidas 

provisórias, leis delegadas e até mesmo os decretos do poder executivo. Tais 

diplomas distinguem-se entre si, fundamentalmente, em face de seu órgão de 

origem e aprovação final, do quorum de sua votação, de sua matéria 

conteudística e, ainda, de sua validade hierárquica no conjunto da ordem jurídica. 

Há também a legislação não consolidada que outorga outros 

Direitos aos trabalhadores, como a Lei nº 605/49 que trata do repouso semanal 

remunerado, a Lei 5.859/72 Empregado doméstico, a Lei 8.036/90 FGTS, entre 

outras. 

1.3.3 Atos do poder executivo 

Não somente as leis emanadas do Poder Legislativo são 

fontes do Direito do Trabalho, mas também as normas provenientes do Poder 

Executivo. 

Quanto aos atos do Poder Executivo menciona Martins 

(2004:74): 

Em certos períodos, o Poder Executivo podia expedir decretos-leis 

que, posteriormente, eram ratificados pelo congresso. Assim é o 

caso da CLT, pois a sua consolidação se fez por meio de decreto-

lei (Decreto-lei nº 5.452/43). 

Quanto ao tema Jorge Neto e Cavalcante (1999:24) ensina: 

O poder Executivo atua na elaboração das normas jurídicas 

trabalhistas de duas maneiras: a) através do processo legislativo 

propondo projetos de lei; b) seja como legislador paralelo 

expedindo decretos de aumento de salário mínimo, portarias que 

norteiam as condições de higiene e segurança do trabalho. 

Verifica-se que o Poder Executivo tem competências para a 

expedição de decretos, sempre em busca de melhores condições de trabalho e 

ao cumprimento da legislação. 
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1.3.4 Sentença normativa 

Na Justiça do Trabalho o poder normativo representa o 

exercício da sua competência em prolatar sentenças em dissídios coletivos. 

Quando a Justiça do Trabalho exercita o poder normativo, irá produzir efeitos que 

atingem os que, no momento eram Empregados e aos que ainda serão durante a 

vigência da sentença. 

Conforme Martins (2004:74), a sentença normativa constitui 

realmente uma das fontes peculiares do Direito do Trabalho. Chama-se sentença 

normativa a decisão dos tribunais regionais do trabalho ou do TST no julgamento 

de dissídios coletivos. O Artigo 114, caput, e seu § 2º, da Constituição, da 

competência a Justiça do Trabalho para estabelecer normas e condições de 

trabalho. É, portanto, por meio da sentença normativa em dissídio coletivo que 

serão criadas, modificadas ou extintas as normas e condições aplicáveis ao 

trabalho, gerando Direitos e obrigações a Empregados.  

A sentença normativa, portanto constitui um ato jurisdicional, 

criador de normas gerais, impessoais, obrigatórias e abstratas, garantindo Direitos 

e obrigações aos Empregados. 

1.3.5 Convenções e acordos coletivos 

As convenções e acordos coletivos são fontes peculiares do 

Direito do Trabalho, que visam manifestar a autonomia dos sindicatos nas 

negociações coletivas do trabalho. 

Neste sentido, dispõe Jorge Neto e Cavalcante (1999:26): 

A Lei Magna de 1988 estabeleceu a necessidade da participação 

dos sindicatos na negociação coletiva (Art. 8º, VI), logo, surgiram 

dúvidas quanto à legitimação quanto ao acordo coletivo. A 

legitimação prevista na CLT, no lado patronal, é da empresa, logo, 

em tese, não mais poderia haver acordo sem a participação de 

todos os sindicatos (patronal e dos Empregados). (...) outra fonte 

peculiar do Direito do Trabalho são as convenções e os acordos 

coletivos, que vêm exteriorizar a autonomia privada dos sindicatos 

nas negociações coletivas. 
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A Constituição Federal em seu Art. 7º inciso XXVI, 

reconhece as convenções e os acordos coletivos de trabalho. As regras que 

forem estabelecidas em convenções e acordos coletivos serão de observância 

nas categorias respectivas, sendo, portanto, uma das fontes de Direito do 

Trabalho. 

Martins (2004:75) conceitua convenção coletiva e acordos 

coletivos: 

As convenções coletivas são os pactos firmados entre dois ou 

mais sindicatos, estando de um lado o sindicato patronal e do 

outro o sindicato profissional dos trabalhadores a respeito de 

condições de trabalho para a categoria. Os acordos coletivos são 

os pactos celebrados entre uma ou mais de uma empresa e o 

sindicato da categoria profissional a respeito de condições de 

trabalho. 

As convenções coletivas e os acordos coletivos, do ponto de 

vista hierárquico, situam-se acima do Contrato individual de trabalho, mas abaixo 

das normas legais (CLT). Portanto, os limites da negociação coletiva encontram-

se no mínimo garantido por lei.  

1.3.6 Regulamentos de empresa 

O regulamento de empresa é considerado como fonte do 

Direito do Trabalho, pois o Empregador fixa condições de trabalho no 

regulamento afim de disciplinar as relações entre os sujeitos do Contrato de 

Trabalho. 

Desta forma, leciona Jorge Neto e Cavalcante (1999:29): 

O regulamento de empresa é um conjunto de regras que 

disciplinam as condições de trabalho, bem como os 

procedimentos técnicos e administrativos da empresa. Como se 

denota, o estatuto ou regulamento da empresa completa o 

Contrato de Trabalho. É fonte formal de Direito do Trabalho, 

sendo que submete o trabalhador, exceto no que violar as 

condições mínimas previstas na Lei e nas convenções coletivas. 
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O regulamento de empresa é fundamental para o bom 

desempenho da empresa e também do trabalhador.  

Conforme Martins (2004:75) há uma discussão entre 

doutrinadores se o regulamento de empresa pode ser considerado como fonte de 

Direito do Trabalho. Entende que sim, pois o Empregador está fixando condições 

de trabalho no regulamento, disciplinando as relações entre os sujeitos do 

Contrato de Trabalho.  

Pelo entendimento de Moraes Filho (1991:141): “Pelo fato de 

serem estabelecidas condições de trabalho no regulamento, este vem a ser uma 

fonte normativa do Direito do Trabalho, pois as suas cláusulas aderem ao 

Contrato de Trabalho”. 

Estas condições estabelecidas no Contrato de Trabalho 

somente serão aplicáveis aos trabalhadores desde que sejam mais benéficas. 

1.3.7 Disposições contratuais 

As disposições contratuais são fonte do Direito do Trabalho 

que conforme acordo firmado entre os convenentes, terão que constar no 

Contrato de Trabalho e gerar obrigações e deveres para Empregado e 

Empregador.  

Conforme os ensinamentos de Martins (2004:75) 

O art. 8º da CLT faz menção expressa ás disposições contratuais 

como fonte do Direito do Trabalho. São as determinações 

inseridas no Contrato de Trabalho, ou seja, no acordo bilateral 

firmado entre os convenentes a respeito de condições de trabalho, 

que irão dar origem a Direitos e deveres do Empregado e do 

Empregador. 

Verifica-se que as condições contratuais no acordo bilateral 

sempre devem estar presentes, pois a relação contratual gera Direitos e deveres 

de ambas as partes, conforme o artigo 444 da CLT: 

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de 

livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não 
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contravenha às disposições de proteção ao trabalho, às 

convenções coletivas que lhes sejam aplicáveis e às decisões das 

autoridades competentes. 

Segundo Carrion (2006:291), a legislação do trabalho não se 

limita simplesmente a regular as relações entre Empregados e Empregadores, 

disciplinando a economia, ainda, tem a conotação teleológica de proteger o 

hipossuficiente, o Empregado. Nessa ordem protecionista é que devem ser 

entendidos os dispositivos que constituem as fontes formais do Direito, na ordem 

de sua hierarquia: a Constituição Federal, depois as leis (ou decretos-leis), 

normas coletivas (em sentenças ou Contratos coletivos), Contratos individuais. 

1.3.8 Usos e costumes 

Os usos e costumes são fontes muito importantes para o 

Direito do Trabalho, estas duas figuras são mencionadas englobadamente pela 

CLT, como se ambas fossem normativas.  

Quanto ao entendimento de Delgado (1999:123): 

Por uso entende-se a prática habitual adotada no contexto de uma 

relação jurídica específica, envolvendo as específicas partes 

componentes dessa relação e produzindo, em conseqüência, 

efeitos exclusivamente no delimitado âmbito dessas mesmas 

partes. Nessa acepção, o uso não emerge como ato-regra, não 

sendo, portanto, norma jurídica. Tem, assim, o caráter de simples 

cláusula tacitamente ajustada na relação jurídica entre as partes 

envolvidas (cláusula contratual). Por costume entende-se, em 

contrapartida, a prática habitual adotada no contexto mais amplo 

de certa empresa, categoria, região, etc., firmando um modelo ou 

critério de conduta geral, impessoal, aplicável ad futurum a todos 

os trabalhadores integrados no mesmo tipo de contexto. Os 

costumes têm, assim, caráter inquestionável de atos-regra, isto é, 

normas jurídicas. 

Martins (2004:76) menciona a respeito de usos e costumes: 

Muitas vezes, dos usos e costumes, na sua reiterada aplicação 

pela sociedade, é que se origina a norma legal. Mesmo na 

empresa costumam aparecer regras que são aplicadas 

reiteradamente, mas que não estão disciplinadas na lei. A 
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gratificação é um pagamento feito pelo Empregador que tem por 

natureza o costume. De tanto os Empregadores pagarem uma 

gratificação natalina, ela passou a ser compulsória, dando origem 

ao atual 13º salário (Lei nº 4.090/62). 

Quanto aos usos e costumes entende-se que surgem no 

seio da própria empresa, fazendo com que os usos atinentes a um grupo de 

Empregados, passem a ser normas e que aderem aos Contratos de trabalho. 

1.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO 

1.4.1 Conceito de princípio 

O princípio é o fundamento para o Direito, a base que irá 

informar e inspirar as normas jurídicas. 

Neste sentido leciona Reale (1977:299): 

Princípios são verdades fundantes de um sistema de 

conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por 

terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem 

prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos 

pelas necessidades da pesquisa e da práxis. 

Quanto aos Princípios Bandeira de Mello (1997:573) 

esclarece: 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia 

sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de 

critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 

por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que 

lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. 

Verifica-se que o princípio é o primeiro passo na consecução 

de uma regulação, passo ao qual devem seguir-se outros.  

Nas palavras de Martins (2004:94-95), o princípio alberga 

uma diretriz ou norte magnético, muito mais abrangente que uma simples regra; 

além de estabelecer certas limitações, fornece diretrizes que embasam uma 
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ciência e visam à sua correta compreensão e interpretação. Violar um princípio é 

muito mais grave do que violar uma regra. A não-observância de um princípio 

implica ofensa não apenas a específico mandamento obrigatório, mas a todo o 

sistema de comandos. 

O renomado doutrinador Plá Rodrigues (1978:13) define 

Princípios de Direito do Trabalho: 

Os Princípios de Direito do Trabalho, por definição, aplicam-se a 

um ramo, o Direito trabalhista e não se aplicam a outros ramos. 

Não são necessariamente exclusivos de uma especialidade, mas 

não podem servir para todos os ramos, em outras palavras, serem 

gerais, pois deixariam de ser específicos e caracterizadores. 

Ainda Plá Rodrigues (1978:13), quanto à importância dos 

Princípios: 

Os Princípios do Direito do Trabalho constituem o fundamento do 

ordenamento jurídico do trabalho; assim sendo, não pode haver 

contradição entre eles e os preceitos legais. Estão acima do 

Direito positivo, enquanto lhe servem de inspiração, mas não 

podem tornar-se independentes dele. 

1.4.2 Funções dos Princípios 

No Direito os Princípios serão aplicados na falta de uma 

disposição legal, onde poderá ser decidida conforme o caso, pela jurisprudência, 

analogia, principalmente no Direito do Trabalho. Os Princípios cumprem funções 

diferenciadas, atuam na verdade, até mesmo na fase de construção da norma. 

Nascimento (2001:115) leciona quanto ao assunto: 

Os Princípios serão aplicados à falta de disposições legais ou 

contratuais. Vale dizer que aos Princípios cabe o papel de orientar 

a exata compreensão das normas cujo sentido é obscuro. Porém, 

havendo norma jurídica para solucionar o caso concreto, esta é 

que deve ser aplicada. Os Princípios atuariam, como a equidade e 

a analogia, para que se complete o ordenamento jurídico em face 

das lacunas da lei. 
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Os Princípios têm várias funções: informadora, normativa e 

interpretativa, conforme ensina Martins (2004:95), a função 

informadora serve de inspiração ao legislador e de fundamento 

para as normas jurídicas. A função normativa atua como uma 

fonte supletiva, nas lacunas ou omissões da lei. A função 

interpretativa serve de critério orientador para os intérpretes e 

aplicadores da lei. 

Portanto, os Princípios têm uma importante função no 

ordenamento jurídico, ou seja, a de orientar o legislador na fundamentação das 

normas jurídicas e de suprir as lacunas omissas da lei. 

1.4.3 Princípios gerais do Direito do Trabalho 

Existem Princípios de Direito Civil, que são aplicáveis ao 

Direito do Trabalho. 

Quanto à definição dos Princípios gerais, ensina Plá 

Rodrigues (1978:15): 

Transpondo a noção de Princípios gerais de Direito, válidos em 

todo o Direito, para os Princípios do Direito do Trabalho aplicáveis 

somente na área do Direito laboral, podemos dizer com De Castro 

que são as idéias fundamentais e informadoras da organização 

jurídica trabalhista. 

De acordo com o pensamento de Carnelutti (1936:120): 

Os Princípios gerais do Direito não são algo que exista fora, senão 

dentro do próprio Direito escrito, já que derivam das normas 

estabelecidas. Encontram-se dentro do Direito escrito como o 

álcool no vinho: são o espírito ou a essência da Lei. 

1.4.4 Princípio da proteção 

O Princípio da Proteção visa amparar preferencialmente o 

trabalhador, almejando diminuir as diferenças entre as partes, ou seja, 

Empregado e Empregador. 

Neste sentido ensina Plá Rodrigues (1978:20-28): 
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O princípio da proteção se refere ao critério fundamental que 

orienta o Direito do Trabalho, pois, este, ao invés de inspirar-se 

num propósito de igualdade, responde ao objetivo de estabelecer 

um amparo preferencial a uma das partes: o trabalhador. 

Enquanto no Direito comum uma constante preocupação parece 

assegurar a igualdade jurídica entre os contratantes, no Direito do 

Trabalho a preocupação central parece ser a de proteger uma das 

partes com o objetivo de, mediante essa proteção, alcançar-se 

uma igualdade substancial e verdadeira entre as partes. 

Martins (2004:97) relata quanto ao Princípio da Proteção: 

Pode-se dizer o Princípio da Proteção pode ser desmembrado em 

três: (a) o in dubio pro operario; (b) o da aplicação da norma mais 

favorável ao trabalhador; (c) o da aplicação da condição mais 

benéfica ao trabalhador. Na dúvida, deve-se aplicar a regra mais 

favorável ao trabalhador ao se analisar um preceito que encerra 

regra trabalhista, o in dubio pro operário. 

Ainda o autor (2004:97) esclarece sobre a aplicação do 

princípio: 

O in dubio pro operario não se aplica integralmente ao processo 

do trabalho, pois, havendo dúvida, á primeira vista, não se poderia 

decidir a favor do trabalhador, mas verificar que tem o ônus da 

prova no caso concreto, de acordo com as especificações dos 

arts. 333, do CPC, e 818, da CLT. 

Quanto ao Princípio da Proteção colhe-se da Jurisprudência: 

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ARGÜIÇÃO DE OFÍCIO. 

IMPOSSIBILIDADE. A disposição do § 5º do art. 219 do CPC, de 

que "O Juiz pronunciará, de ofício, a prescrição", não se aplica à 

argüição da prescrição qüinqüenal, porque o princípio da 

proteção, que norteia o Direito do Trabalho, deve atuar em favor 

do trabalhador e não do Empregador, tendo em vista a natureza 

alimentar dos créditos trabalhistas. Juíza Águeda M. L. Pereira - 

Publicado no TRTSC/DOE em 17-04-2008.  

Verifica-se que os Princípios do Direito do Trabalho são muito 

importantes na aplicação do Direito. 
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1.4.5 Princípio da irrenunciabilidade de Direitos 

No Principio da Irrenunciabilidade não se admite que o 

trabalhador renuncie de uma ou mais vantagens que concede o Direito trabalhista 

em benefício próprio. 

Em relação ao conceito, Hernáinz Marquez (1989:89) 

sustenta que: 

a irrenunciabilidade deve ser entendida em seu verdadeiro 

sentido, como “a não possibilidade de privar-se voluntariamente, 

em caráter amplo e por antecipação, dos Direitos concedidos pela 

legislação trabalhista. 

Quanto ao assunto, Martins (2004:98) menciona: 

O art. 9º da CLT é claro no sentido de que “serão nulos de pelno 

Direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou 

fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas”. Poderá, entretanto, 

o trabalhador renunciar a seus Direito se estiver em juízo, diante 

do juiz do trabalho, pois nesse caso não se pode dizer que o 

Empregado esteja sendo forçado a fazê-lo. Estando o trabalhador 

ainda na empresa é que não se poderá falar em renúncia a 

Direitos trabalhistas, pois poderia dar ensejo a fraudes. É possível, 

também, ao trabalhador transigir, fazendo concessões recíprocas, 

o que importa um ato bilateral. 

Portanto, este princípio visa impedir que o Empregado 

renuncie seus próprios Direitos trabalhistas 

1.4.6 Princípio da continuidade da relação de emprego 

Este princípio visa preservar o Contrato de Trabalho, dando 

continuidade a relação de emprego favorecendo o trabalhador. 

Nas palavras de Martins(2004:99): 

Presume-se que o Contrato de Trabalho terá validade por tempo 

indeterminado, ou seja, haverá a continuidade da relação de 

emprego. A idéia geral é a de que se deve preservar o Contrato 

de Trabalho do trabalhador com a empresa, proibindo-se, por 
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exemplo, uma sucessão de Contratos de trabalho por prazo 

determinado. O enunciado 212 do TST adota essa idéia ao dizer 

que “o ônus de provar o término do Contrato de Trabalho, quando 

negados a prestação de serviço e o despedimento, é do 

Empregador, pois o princípio da continuidade da relação de 

emprego constitui presunção favorável ao Empregado. 

Em relação a este princípio Plá Rodrigues (1978:141) 

entende: “...podemos dizer que este princípio expressa a tendência atual do 

Direito do Trabalho de atribuir à relação de emprego a mais ampla duração, sob 

todos os aspectos”. 

Conclui-se que este princípio está estabelecido em favor do 

trabalhador, garantindo-lhe relação de emprego. 

1.4.7 Princípio da primazia da realidade 

Neste princípio do Direito trabalhista os fatos são muito mais 

importantes do que os documentos, ou seja, são privilegiados os fatos, a 

realidade, forma e estrutura aplicada. 

Com base neste princípio entende Plá Rodrigues 

(1978:217): 

O Princípio da Primazia da Realidade significa que, em caso de 

discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de 

documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto 

é, ao que sucede no terreno dos fatos. 
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CAPÍTULO II 

O CONTRATO DE TRABALHO 

2.1 CONCEITO 

O Contrato de Trabalho é a relação contratual entre 

Empregado e Empregador, onde surgem Direitos e obrigações.  

De acordo com a legislação pátria em seu artigo 442 dispõe 

a respeito do Contrato de Trabalho: “Art. 442. Contrato individual de trabalho é o 

acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.” 

Quanto ao conceito de Contrato de Trabalho, observa 

Magano (1993:47): “É o negócio jurídico pelo qual uma pessoa física se obriga, 

mediante remuneração, a prestar serviços, não eventuais, a outra pessoa ou 

entidade, sob a direção de qualquer das últimas”. 

Segundo Azevedo (2001:109): 

O Contrato de Trabalho é dotado de especificidades que o 

identificam diferenciadamente em face das demais espécies 

integrantes do mesmo gênero. Nele, porque sinalagmático 

perfeito, somente duas pessoas, com qualificações também 

especiais, informam, formam e conformam, ao esgotamento, a 

integralidade do seu conjunto subjetivo: o Empregador e o 

Empregado. 

Martins (2004:115-116) comenta Contrato de Trabalho e 

Relação de Emprego: 

Não se pode dizer que Contrato de Trabalho é algo que 

corresponde à relação de emprego. Se o Contrato de Trabalho 

corresponde à relação de emprego, não é igual à relação de 

emprego, pois a lei emprega o verbo corresponde. Se 

corresponde, não representa a mesma coisa. Ou é a relação de 

emprego ou não é. Uma coisa não pode ser e deixar de ser ao 
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mesmo tempo. A referida definição nada explica, representando, 

na verdade, um círculo vicioso. O Contrato cria uma relação 

jurídica, não podendo a ela corresponder. Aliás, não é função da 

lei estabelecer definições, que já são inclusive discutíveis na 

doutrina. O Contrato é inclusive, fonte de obrigações, gerando, em 

conseqüência, Direitos. 

Verifica-se que o Contrato de Trabalho é o negócio jurídico 

entre uma pessoa física (Empregado) e uma pessoa física ou jurídica 

(Empregador) sobre condições de trabalho. 

2.2 NATUREZA JURÍDICA 

A natureza jurídica do Contrato de Trabalho é procurar 

enquadrá-lo na categoria a que pertence no ramo do Direito. 

Menciona Azevedo (2001:115) quanto a natureza jurídica: 

O Contrato de emprego, como destacado, possui individualidade 

própria em decorrência de aspectos peculiares que lhe conferem 

também uma natureza jurídica específica. Como é próprio dos 

Contratos em geral, é da natureza do Contrato de emprego a 

constituição de obrigações distintas que devem ser 

reciprocadamente observadas e das quais decorrem prestações 

diferenciadas para cada parte: para o trabalhador a obrigação é 

de fazer, que tem, como decorrente prestação o trabalho; para o 

Empregador a obrigação de dar, que tem como decorrência a 

(contra) prestação do salário. 

Percebe-se que a natureza jurídica entre Empregado e 

Empregador é uma prestação para ambas as partes, um tem a obrigação de fazer 

e outro de dar. 

Neste sentido Martins (2004: 119) observa: 

O Contrato e a relação de emprego podem dar origem ao vínculo 

entre as partes. Quando as partes estabelecem o Contrato, há 

ajuste de vontades. Quando o vínculo decorre de um fato, que é a 

prestação dos serviços, há relação de emprego, mesmo que não 

tenha havido o ajuste de vontades. O Contrato de Trabalho 

envolve obrigação de fazer por parte do Empregado, de prestar 
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serviços. As teorias mais modernas que pretendem explicar a 

natureza jurídica do Contrato de Trabalho são a teoria 

contratualista e a teoria anticontratualista. 

Em relação a teoria anticontratualista, Martins (2004:119) 

relata  que esta teoria considera a relação entre Empregado e Empregador em um 

Contrato. A teoria predominante entende que o Contrato de Trabalho tem 

natureza contratual. Trata-se de um Contrato, pois depende única e 

exclusivamente da vontade das partes para sua formação. Há, portanto, um 

ajuste de vontades entre as partes. Os efeitos do Contrato não derivam apenas 

da prestação de serviços, mas daquilo que foi ajustado entre as partes. 

Portanto, conclui-se que o Contrato de Trabalho tem 

natureza contratual. 

2.3 OBJETO 

O objeto do Contrato de Trabalho é a subordinação, ou seja, 

uma obrigação de dar e de fazer. 

Quanto ao pertinente assunto, Maranhão (1993) leciona: 

O objeto do Contrato de Trabalho, como nos Contratos em geral, 

é constituir uma obrigação. Os objetos das obrigações por eles 

criadas, por sua vez, é que consistem em uma prestação (de dar, 

fazer ou prestar). No caso do Empregado, a prestação consiste 

em obrigação de fazer (prestar o trabalho). No caso do 

Empregador, em obrigação de dar (pagar os salários). Nesse 

sentido é que se diz que o objeto do Contrato tem que ser lícito. 

No Contrato de Trabalho, além da prestação de serviço, tem 

que estar presente o elemento subordinação, ou seja, o Empregado está sujeito a 

ordens do Empregador.  

Segundo Martins (2004:127), 

O objeto direto do Contrato de Trabalho é a prestação de serviço 

subordinado e não eventual do Empregado ao Empregador, 

mediante o pagamento de salário. O trabalho autônomo prestado 
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a uma pessoa física ou jurídica não gera o Contrato de Trabalho, 

pois não há o elemento subordinação. 

No Contrato de Trabalho o objeto, é constituir uma 

obrigação. Os objetos das obrigações é que consistem em uma prestação entre 

as partes de dar, fazer ou prestar.  

2.4 REQUISITOS 

No Contrato de Trabalho deve estar presente alguns 

requisitos essenciais, para sua eficácia. 

Segundo Gomes (2004:127) “São requisitos do Contrato de 

Trabalho: (a) continuidade, (b) subordinação, (c) onerosidade, (d) pessoalidade, 

(e) alteridade”. 

2.4.1 Continuidade 

Para existir a figura do Empregado, é essencial a 

continuidade no Contrato de Trabalho, o trabalhador que presta serviços 

eventualmente não será considerado Empregado. 

Orlando Gomes e Elson Gottschalk (1990:134), afirmam: 

Contrato de Trabalho é um Contrato de trato sucessivo, de 

duração. Certos Contratos exaurem-se com uma única prestação, 

como ocorre com a compra e venda, em que, entregue a coisa e 

pago o preço, há o término da relação obrigacional. No Contrato 

de Trabalho, não é isso que ocorre, pois há um trato sucessivo na 

relação entre as partes, que perdura no tempo. A continuidade é 

da relação jurídica, da prestação de serviços.  

O serviço eventual, que não se confunde com serviço por 

temporada ou um serviço periódico, não caracteriza Contrato de Trabalho. 
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2.4.2 Subordinação 

É uma característica marcante no Contrato de Trabalho, 

onde o subordinado, ou seja o Empregado recebe ordens do Empregador e este 

deverá cumpri-la. 

Martins (2004;127) entende: 

O obreiro exerce sua atividade com dependência ao Empregador, 

por quem é dirigido. O Empregado é, por conseguinte,um 

trabalhador subordinado, dirigido pelo Empregador. O trabalhador 

autônomo não é Empregado justamente por não ser subordinado 

a ninguém, exercendo com autonomia suas atividades e 

assumindo os riscos de seu negócio. 

2.4.3 Onerosidade 

Trata-se de um Contrato oneroso, pois o Empregado presta 

serviços ao Empregador, e este paga o salário pelos serviços.  

Segundo Giusti, (2003:14): 

Não se trará de Contrato gratuito, uma vez que o Empregado 

recebe salários pela prestação de serviços, de modo que se assim 

o for, não caracteriza o vínculo. A Lei 9.608/98, art. 1º, estabelece 

o serviço voluntário descaracterizando a existência do vínculo. 

2.4.4 Pessoalidade 

Conforme o artigo 2º da Clt o trabalho deverá ser realizado 

por pessoa física certa e determinada. 

Quanto à pessoalidade, Martins (2004:128) leciona: 

O Contrato de Trabalho é intuitu persone, ou seja, realizado com 

certa e determinada pessoa. Não pode o Empregado fazer-se 

substituir por outra pessoa, sob pena de o vinculo forma-se com a 

última. O Empregado somente poderá ser pessoa física, pois não 

existe Contrato de Trabalho em que o trabalhador seja pessoa 

jurídica, podendo ocorrer, no caso, locação de serviços, 

empreitada etc. 
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2.4.5 Alteridade 

O Empregado presta serviços por conta alheia e não 

participa dos prejuízos da empresa, pois quem assume os riscos da atividade é o 

Empregador. 

De acordo com Martins (2004:128): 

O Empregado presta serviços por conta alheia (alteridade). 

Alteridade vem de alteritas, de alter, outro. É um trabalho sem 

assunção de qualquer risco pelo trabalhador. O Empregado pode 

participar dos lucros da empresa, mas não dos prejuízos. Quando 

está prestando um serviço para si ou por conta própria, não será 

Empregado, podendo ocorrer apenas a realização de um trabalho, 

ou a configuração do trabalho autônomo. É requisito do Contrato 

de Trabalho o Empregado prestar serviços por conta alheia e não 

por conta própria. 

2.5 TIPOS DE CONTRATO DE TRABALHO 

Segundo Jorge Neto e Cavalcante (1999:29), Os tipos de 

Contrato de Trabalho podem ser: a) Contrato por prazo determinado: quando da 

sua celebração, a fixação do prazo quanto ao seu término. b) Contrato por prazo 

indeterminado: quando as partes não estipularem termo final de vigência quando 

da contratação. c) Contrato de emprego individual e coletivo: é aquele no qual o 

Empregado é um indivíduo, uma pessoa determinada. A obrigação de prestar 

servi;os é contraída individualmente. d) Contrato por prazo determinado -  lei 

9061/98: A sua ocorrência só é viável em se tratando de atividades empresariais 

ou serviços transitórios ou no caso de Contrato de experiência. 

2.6 SUJEITOS DO CONTRATO DE TRABALHO 

2.6.1 Empregado 

Considera-se Empregado toda pessoa física que presta 

serviços contínuos a Empregador, mediante salário. 

Quanto a definição, Mascaro Nascimento entende: 

“Empregado é a pessoa física que com ânimo de emprego trabalha 
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subordinadamente e de modo não-eventual para outrem, de quem recebe 

salário”. 

Esclarece o artigo 3º da CLT que: “Considera-se Empregado 

toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a Empregador, 

sob a dependência deste e mediante salário”. 

Martins (2004:166) menciona: 

Da definição de Empregado temos que analisar cinco requisitos: 

(a) pessoa física; (b) não-eventualidade na prestação de serviços; 

(c) dependência; (d) pagamento de salário; (e) prestação pessoal 

de serviços. 

Estando presentes os requisitos acima citados, pode-se 

considerar esta pessoa física como Empregado. 

Será preciso, ainda, um elemento subjetivo, que é o animus 

contrahendi, isto é, o propósito de trabalhar para outrem como Empregado e não 

com outra finalidade, com é o caso do trabalho cívico, religioso, assistencial ou 

por mera amizade. 

Além desse requisitos que dizem respeito à pessoa, outros, 

de natureza objetiva, concernentes às condições em que o trabalho é prestado, 

serão igualmente necessários, como a pessoalidade, a subordinação, a 

remuneração e a duração ou continuidade do trabalho no tempo 

(ineventualidade). 

2.6.2 Empregador 

Considera-se Empregador a empresa, seja individual ou 

coletiva, que assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e 

dirige a prestação de serviços. 

No entendimento de Martins (2004:208), na prática, 

costuma-se chamar o Empregador de patrão, empresário, dador do trabalho. O 

Art. 2º da CLT considera Empregador “a empresa, individual ou coletiva, 

que,assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 
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prestação pessoal de serviços”. O § 1º do mesmo artigo equipara a Empregador, 

“para os efeitos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de 

beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 

lucrativos, que admitem trabalhadores como Empregados.  

A CLT dispõe que Empregador é a empresa. Para uns, 

empresa é sujeito de Direito, enquanto para outros é objeto de Direito, analisada 

como um conjunto de bens, que não seria equiparável a sujeito de Direito. Numa 

concepção mais objetiva, Empregador é o ente destituído de personalidade 

jurídica. Não é requisito para ser Empregador ter personalidade jurídica. Tanto é 

Empregador a sociedade de fato, a sociedade irregular que ainda não tem seus 

atos constitutivos registrados na repartição competente. Será também, 

considerado como Empregador o condomínio de apartamentos, que não tem 

personalidade jurídica, mas emprega trabalhadores sob o regime da CLT (Lei nº 

2.757/56). 

2.7 FORMAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

2.7.1 Denominação 

A extinção é a forma em que o Contrato deixa de existir. Em 

regra, todo Contrato se extingue, sendo que a forma normal é a  execução de 

todas as cláusulas relativas ao objeto do contratado.  

Na doutrina, não há unanimidade no uso dos termos 

qualificadores do termino do Contrato de Trabalho.  

Maranhão (1992:525-526) emprega a palavra dissolução 

para especificar os casos em que Contrato chega a seu fim por uma via que não 

seja a normal, comportando as subespécies resilição, resolução, revogação e 

Rescisão. A resilição ocorre quando as próprias partes desfazem o pacto que 

haviam celebrado. Seria o distrato previsto no art. 472 do Código Civil. As 

palavras dissolução e distrato muitas vezes são empregadas na terminação de 

Contratos societários. A resolução diz respeito à dissolução dos Contratos por 

inexecução faltosa de uma das partes contratantes ou quando o Contrato é 

subordinado a uma condição resolutiva. A revogação é uma espécie de 
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dissolução própria dos Contratos a título gratuito, que pode ser excepcionalmente 

observada num Contrato oneroso, como o mandato. A Rescisão independe da 

natureza do Contrato e se verifica no caso de nulidade. 

Gomes (1991:398-39) utiliza os termos resolução, resilição 

ou Rescisão para a dissolução dos Contratos em geral: 

Resolução é a dissolução do Contrato em razão da inexecução 

por parte de um dos contratantes, por sua culpa, ou não. A 

resolução deverá ser exercida por ação judicial mesmo que haja 

cláusula resolutiva expressa, como ocorreria com o Empregado 

estável, que necessitaria do parecer da justiça. Resilição ou 

Rescisão é a cessação dos efeitos de um Contrato pela vontade 

das próprias partes,ou por uma delas, independente de 

intervenção judicial. 

Martins (2004: 368-369) adota o termo cessação do Contrato 

de Trabalho: 

Prefiro utilizar o termo cessação do Contrato de Trabalho, pois, 

inclusive, a legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91) também fala 

em cessação de seus benefícios. A CLT, porém, em muitos 

artigos emprega a palavra Rescisão, e, muitas vezes, na prática 

se utiliza do termo extinção. 

A expressão cessação é genérica, embora discutível o 

emprego de outras expressões por doutrinadores. 

2.7.2 Conceito 

A cessação do Contrato de Trabalho representa o término 

do vínculo empregatício com a extinção das obrigações para o Empregado e 

Empregador. 

Quanto à extinção do Contrato de Trabalho, Martins 

(2004:369) conceitua: “A cessação do Contrato de Trabalho é a terminação do 

vínculo de emprego, com a extinção das obrigações para os contratantes”. 
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Portanto, entende-se que a cessaçäo do Contrato de 

Trabalho é o término da relação contratual, onde acaba as obrigações entre 

Empregado e Empregador. 

2.7.3 Cessação do Contrato por decisão do Empregador 

O Empregador poderá fazer cessar o Contrato de Trabalho 

pela dispensa sem Justa Causa, e com Justa Causa. 

Desta forma ensina Martins (2004:373): 

O Empregador pode dispensar o Empregado sem justa cau sa, 

cessando, assim, o Contrato de Trabalho. Para tanto, porém, 

deverá pagar as reparações econômicas pertinentes. O 

Empregador poderá dispensar o Empregado que comete falta 

grave, ou seja, com Justa Causa. A Justa Causa vem a ser o 

procedimento incorreto do Empregado, tipificado na lei, que dá 

ensejo à ruptura do vínculo empregatício. 

Para a dispensa do Empregado por Justa Causa tem que 

haver um ato ilícito do Empregado, conforme previstos em lei. 

Quanto à Justa Causa, estabelece o artigo 482 da CLT: 

Artigo 482.  Constituem Justa Causa para Rescisão do Contrato 

de Trabalho pelo Empregador:  

a) ato de improbidade; 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem 

permissão do Empregador, e quando constituir ato de 

concorrência à empresa para a qual trabalhou o Empregado, 

ou forma prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do Empregado, passada em julgado, 

caso não tenha havido suspensão da execução da pena; 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 

f) embriaguez habitual ou em serviço; 

g)  violação de segredo da empresa; 

h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 

i)  abandono de emprego; 
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j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra 

qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, 

salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

k) prática constante de jogos de azar. 

Parágrafo único: Constitui igualmente Justa Causa para dispensa 

de Empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito 

administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional. 

O Empregado que pratica algum ato ilícito, violando alguma 

obrigação legal ou contratual será permitido ao Empregador a Rescisão do 

Contrato sem ônus. 

Conforme Carrion (2006:386) existem outras justas causas 

onde o Empregador pode dispensar o Empregado:  

Outras justas causas: a) ferroviário que recusa prorrogação 

horária em certos casos (art. 240); b) aprendiz que não frequênta 

curso de aprendizagem ou não o aproveita (art. 432); c) bancário 

que omite o pagamento de dívidas (art. 508); d) grevista que 

pratica excessos (L.7.783/89, arts. 14 e 15; CLT, art. 722 e seg.); 

e) segurança do trabalho (art. 158); f) faltas passíveis de pena de 

demissão para o Empregado público (L. 8.027/90); g) declaração 

falsa ou uso indevido do vale-transporte (D. 95.247/87), Dano 

moral (art. 477/18). 

Verifica-se que além das hipóteses legais de Justa Causa, 

previstas no artigo 482 da CLT, existem outras na legislação que levam a 

dispensa do Empregado. 

2.7.4 Cessação do Contrato por decisão do Empregado 

O Empregado pode deliberar pela Rescisão do Contrato de 

Trabalho pedindo demissão, na Rescisão Indireta ou por aposentadoria. 

Quanto ao assunto, leciona Nascimento 2004:702-703): 

O vínculo de emprego extingue-se por iniciativa do Empregado 

com pedido de demissão, caso em que não terá Direito de 

movimentar nessa oportunidade os depósitos do FGTS, que serão 

transferidos para agência bancária com a qual o seu novo 
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Empregador operar. O Empregado que pede demissão deve dar 

aviso prévio ao Empregador e se não o fizer perde o Direito aos 

salários do respectivo período, podendo o Empregador reter o 

saldo de salário para se compensar. A Rescisão do Contrato de 

Trabalho pode resultar de iniciativa do Empregado sem pedido de 

demissão, sempre que o Empregador incorrer em Justa Causa, 

hipótese denominada despedimento ou dispensa indireta. A 

aposentadoria também rescinde o Contrato. Não há 

obrigatoriedade de o trabalhador, aposentado por idade, tempo de 

serviço ou aposentadoria especial, desligar-se do trabalho 

solicitando Rescisão contratual. O que deve ser requerido é 

aposentadoria e não pedido de demissão, como, também não há 

que se falar em dispensa. 

Portanto, extingue-se o Contrato de Trabalho se o mesmo 

pedir demissão, mediante aviso prévio ao Empregador, nos casos de Justa Causa 

por parte do Empregador ou em caso de aposentadoria do Empregado.  

2.7.5 Cessação do Contrato por desaparecimento de uma das partes 

Ocorre a extinção do Contrato de Trabalho nos casos de 

morte do trabalhador, morte do Empregador pessoa física ou extinção da 

empresa. 

Neste sentido ensina Martins (2004:398-399): “A morte do 

trabalhador implica a cessação do Contrato de Trabalho, que é pessoal em 

relação ao Empregado.  

O § 2º do art. 483 da CLT atribui uma faculdade ao Empregado no 

caso de falecer o Empregador constituído em empresa individual. 

Se a empresa individual encerra sua atividade, o Empregado está 

automaticamente despedido; porém se alguém continua com o 

negócio, ao Empregado fica a faculdade de rescindir ou não o 

Contrato.  

Na extinção da empresa ou de uma de suas filiais, o Empregado 

fará jus a todos os Direitos previstos na legislação, pois não foi ele 

quem deu causa à cessação do Contrato de Trabalho”. 

No caso de desaparecimento ou falecimento de uma das 

partes do Contrato de Trabalho, será extinto o Contrato de Trabalho. 
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2.7.6 Cessação do Contrato por mútuo acordo 

O Empregado e Empregador poderão pactuar, a cessação 

do Contrato de Trabalho. As partes interessadas estabelecerão quais serão as 

formas e conseqüências do rompimento do vínculo de emprego. 

Giusti (2003:42), menciona a respeito: “As partes 

estabelecem formas que decorrem do mútuo consentimento entre ambas, mas 

não se levanta o FGTS e os salários e as férias não poderão ser transacionados”. 

Se ambas as partes estabelecerem um acordo poderão 

extinguir o Contrato, portanto não será autorizado o levantamento do FGTS, os 

salários, férias não poderão ser transacionados, porém as demais verbas poderão 

ser negociadas. 

2.7.7 Cessação do Contrato por culpa recíproca 

Este tipo de hipótese na Rescisão do Contrato de Trabalho 

envolve o fato de que ambas as partes dão causa à cessação do pacto laboral por 

justo motivo. 

A respeito, relata Martins (2004:399): 

Diz respeito à culpa recíproca a hipótese de justo motivo para a 

cessação do Contrato de Trabalho. Existem duas faltas graves: 

uma do Empregado e outra do Empregador. A falta do Empregado 

estaria capitulada no art. 482 da CLT e a falta do Empregador 

estaria elencada no art. 483 da CLT. A causa determinante para a 

Rescisão do Contrato de Trabalho é a ocorrência das duas faltas. 

As faltas de ambas as partes devem ser concomitantes, pois 

devem ocorrer ao mesmo tempo. Não deve haver espaço de 

tempo entre uma e outra. 

Quando ocorrer culpa recíproca no Contrato de Trabalho, 

poderá ser extinto o Contrato de Trabalho.  

2.7.8 Cessação do Contrato por advento do termo do Contrato 

Esta hipótese trata-se de Contrato determinado, onde uma 

das partes rescinde o Contrato antes do término deste. 
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Conforme Giusti (2003: 42) 

No termo normal, haverá pagamento de FGTS, 13º salário 

proporcional, férias proporcionais mas não cabe aviso prévio, 

multa fundiária. Todavia, se rescindido pelo Empregador antes do 

prazo, o Empregado receberá indenização correspondente à 

metade da remuneração a que teria Direitoaté o termo do Contrato 

(art. 479); caso seja pelo Empregado, indenizará o Empregador, 

desde que não exceda àquela parte que teria Direito em idênticas 

condições (art. 480, §1º, da CLT). 

2.7.9 Cessação do Contrato por força maior 

O Contrato de Trabalho poderá terminar por um 

acontecimento inevitável e imprevisível, sem a vontade do Empregador. 

Demonstra Martins (2004:401), quanto ao assunto: 

O Contrato de Trabalho poderá terminar por força maior. 

Considera-se maior o acontecimento inevitável e imprevisível, em 

relação à vontade do Empregador, e para a realização do qual 

este não concorreu, direta ou indiretamente (art. 501 da CLT). 

Pode-se exemplificar como força maior o incêndio, a inundação, o 

terremoto, o vendaval e outros fenômenos naturais, que venham a 

afetar a situação econômica e financeira da empresa. 

Nestes casos, quando comprovado força maior, caberá a 

extinção do Contrato de Trabalho. 
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CAPÍTULO III 

DA RESCISÃO INDIRETA 

3.1 DEFINIÇÃO 

A falta grave praticada pelo Empregador na relação de 

trabalho origina-se Rescisão Indireta ou despedida indireta, conforme previsto na 

legislação como justo motivo para rompimento do vínculo empregatício por parte 

do Empregado. 

Com amparo na doutrina, oportuna é a definição dada por 

Martins (2004:390): “A Rescisão Indireta ou dispensa indireta é a forma de 

cessação do Contrato de Trabalho por decisão do Empregado em virtude da 

Justa Causa praticada pelo Empregador( art. 483 da CLT)”. 

Observa-se que, quando verificada a falta grave praticada 

por parte do Empregador, o Empregado pode pleitear a Rescisão Indireta de seu 

Contrato de Trabalho. 

Quanto ao assunto colhe-se da jurisprudência: 

“RESCISÃO INDIRETA - POSSIBILIDADE. Restando evidenciado 

que o descumprimento pelo Empregador de obrigação trabalhista 

acarretou para o Empregado manifesto prejuízo, tornando-se para 

esse insuportável a manutenção do vínculo empregatício, é de se 

manter a r. decisão de Primeiro Grau que acatou o pedido de 

decretação da Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho”. 

(TRT/3ª R., DJ/MG, 17.04.2007 - Des. Maria Perpétua Capanema 

F. de Melo) 

O Empregado poderá certificar-se da Justa Causa originária 

do Empregador, se buscar seus Direitos na Justiça do Trabalho, pleiteando a 

Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho. 
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Quanto ao pertinente assunto leciona Martins (2004:390): “A 

única maneira de se verificar a Justa Causa cometida pelo Empregador é o 

Empregado ajuizar ação na Justiça do Trabalho, postulando a Rescisão Indireta 

de seu Contrato de Trabalho”. 

3.2 MOTIVOS DA JUSTA CAUSA DO EMPREGADOR 

Os motivos que constituem a falta grave estão previstos no 

art. 483 da CLT, que prevê as hipóteses que autorizam o Empregado a rescindir o 

Contrato de Trabalho sem prejuízo da indenização a que teria Direito no caso de 

demissão sem Justa Causa, quais sejam:  

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, 

defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao Contrato;  

Este inciso dispõe quando o Empregador exigir serviços 

superiores as forças físicas do Empregado, inapropriadas à idade, saúde, 

intelectualidade ou de habilidade alheios ao Contrato violando a qualificação 

profissional reconhecida pelo Empregador.  

Acerca do tema Carrion (2006:387) demonstra: 

Poderá o Empregado rescindir o seu Contrato de Trabalho e 

pleitear a devida indenização, se a empresa, após reiteradas 

vezes punida, permaneceu exigindo serviços superiores às suas 

forças e, ainda, ocasionalmente, jornada além das oito horas 

normais. 

Observa-se, o Empregado que é forçado a execução de 

serviços além de sua capacidade física, sexo, intelectual, obrigando-o a trabalhar 

até a exaustão, este deverá pleitear a Rescisão Contratual Indireta. 

Em se tratando de serviços defesos por lei, deve-se 

entender como serviços que a lei proíbe. Um bom exemplo seria o caso do menor 

que por determinação do Empregador, passar a prestar seus serviços em uma 

atividade noturna. Ao menor é proibido prestar suas atividades sendo perigosas, 

insalubres ou noturnas, assim dispõe o artigo 404 da CLT: Art. 404 - Ao menor de 

18 (dezoito) anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for 
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executado no período compreendido entre as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) 

horas. 

Desta forma, comprovado que o menor está prestando seus 

serviços em atividade noturna, perigosa ou insalubre, o que é expressamente 

vedado pelo ordenamento jurídico, está configurada a hipótese ensejadora da 

Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho.  

b)  for tratado pelo Empregador ou por seus superiores 

hierárquicos com rigor excessivo:  

Esta hipótese mostra o tratamento com rigor excessivo por 

parte do Empregador ou de seus superiores hierárquicos em relação ao 

Empregado, ou seja, no caso de o Empregador punir com rigor exagerado um 

Empregado em dada situação e em relação a outro, em situação idêntica, assim 

não o proceder. 

Azevedo (2001:199) complementa tal idéia demonstrando 

que: 

Rigor excessivo configura-se quando o Empregador ou superior 

hierárquico (chefe direto) passam a fiscalizar o trabalho de 

detrminado Empregado de forma exagerada, cobrando o serviço a 

todo momento, apontando e advertindo o Empregado pela mínima 

falha, configurando, assim, a perseguição, geralmente com o 

intuito de o Empregado pedir a conta. 

A jurisprudência considera o Rigor excessivo sendo um 

motivo para a Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho, assim dispõe: 

JUSTA CAUSA. REVERSÃO. RIGOR EXCESSIVO. A 

inobservância pelo Empregador da gradação da penalidade traduz 

rigor excessivo de seu poder disciplinar, atraindo a reversão da 

Justa Causa de ruptura do pacto laboral. 

Nota-se que o Empregador que exige de um Empregado a 

prestação habitual de trabalho e trata-o com rigor exagerado, dá ensejo a ruptura 

contratual Indireta.  
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c)  correr perigo manifesto de mal considerável:  

Esta hipótese é considerada quando o Empregado corre 

perigo de mal considerável, onde o Empregador exigisse do Empregado o 

trabalho em local em que este pudesse contrair doença ou moléstia grave, ou 

outro fato que viesse a pôr em risco sua saúde, sua vida ou até sua integridade 

física. 

Com relação aos riscos de mal considerável ao Empregado, 

ensina Azevedo (2001:199): 

Perigo manifesto de mal considerável ocorre quando o 

Empregador exige o trabalho em locais ou máquinas que, pela 

falta de manutenção, coloquem em risco a integridade física do 

Empregado. A eminência do infortúnio deve estar relacionada a 

ato ou providência que poderia ser tomada pelo Empregador para 

afastar o perigo. 

Verifica-se que o mal considerável põe em risco o 

Empregado, não os riscos naturais da profissão, mas os anormais, em virtude da 

não-adoção pelo Empregador de medidas geralmente utilizadas ou normas de 

higiene e segurança do trabalho. 

Colhe da Jurisprudência quanto ao tema:  

DESPEDIDA INDIRETA. RECONHECIMENTO. Como corolário 

do poder diretivo ("jus variandi"), o Empregador tem o Direito 

(juridicamente limitado) de ajustar, adequar e alterar as 

circunstâncias e critérios da prestação laboral. O Empregado, por 

sua vez, tem a prerrogativa de opor-se às determinações que 

extrapolam o poder diretivo do Empregador ("jus resistentiae"). 

Demonstrado que o demandado excedeu os limites do poder 

diretivo, expondo o Empregado ao risco de sofrer mal 

considerável, impõe-se a manutenção da sentença em que foi 

reconhecida a Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho. 

Portanto, a infração ocorre se o Empregador submeter o 

Empregado pelas condições do ambiente laborativo ou pelo exercício de certa 
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atividade ou tarefa, a risco não previsto no Contrato, ou que poderia ser evitado 

com equipamentos de segurança. 

d) Não cumprir o Empregador as obrigações do Contrato; 

   Configura-se quando o Empregador deixa de cumprir as 

obrigações oriundas do Contrato de Trabalho, existem duas principais obrigações 

do Empregador são as de proporcionar trabalho e pagar os salários, enquanto a 

do Empregado é a de prestar serviços. A Ausência do pagamento de salário 

acarreta, inevitavelmente a Rescisão Indireta.  

Oportunas também são as palavras de Giglio:  

O mais freqüente motivo invocado pelos Empregados para 

denunciar o Contrato é o inadimplemento salarial: falta ou atraso 

no pagamento dos salários. Compreende-se facilmente que assim 

seja: o pagamento dos salários constitui a principal obrigação do 

Empregador, e o Empregado depende do que ganha para viver. 

Se deixa de receber seu dinheiro não pode se manter no 

emprego, e por isso não hesita em denunciar o Contrato.  

Todavia, para que se configure a hipótese em contendo, é 

necessário que o inadimplemento da obrigação contratual ocorra de forma 

reiterada, tornando impossível a continuidade do Contrato de Trabalho. 

Quanto ao assunto Martins (2006:369) enfatiza que: 

 A principal das obrigações contratuais seria o não pagamento dos 

salários do Empregado, considerando a empresa em mora 

contumaz quando o atraso ou a sonegação de salários devidos ao 

Empregado ocorram por período igual ou superior a três meses, 

sem motivo grave ou relevante, excluídas as causas pertinentes 

ao risco do empreendimento (§1º do art. 2º do Decreto-lei nº 

368/68). 

Em relação ao reconhecimento da Rescisão Indireta pela 

jurisprudência, considera como mora salarial contumaz o atraso salarial por três 

meses. Porém há julgados que reconhecem a mora salarial a partir da primeira 

ausência de pagamento de salário, em sintonia com a natureza alimentar do 
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salário, pois o Empregado depende do salário para a sua sobrevivência e a de 

sua família.  

No entendimento de Carrion (2006:387), a mora salarial 

contumaz é o atraso salarial por três meses, em geral é das mais graves, 

podendo o Empregado ensejar a Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho. 

Entretanto, parte de doutrina entende que tão somente a 

mora salarial reiterada do Empregador, ainda que não atingido o prazo igual ou 

superior a três meses, já deve ser considerada como fator de Justa Causa 

empresarial. Mesmo porque, não se deve olvidar que o pagamento do salário do 

Empregado constitui na maioria das vezes, a principal, senão a única fonte de seu 

sustento do trabalhador, pelo que, o seu descumprimento, importará em graves 

conseqüências para sua vida. 

Nesta acepção a jurisprudência é intensa: 

RESCISÃO INDIRETA. MORA CONTUMAZ. CARACTERIZA-

ÇÃO. A exemplo do que ocorre em favor dos trabalhadores, a falta 

cometida pelo Empregador capaz de ensejar o reconhecimento da 

Rescisão do Contrato deve ser de tal monta que inviabilize a 

continuidade do aludido vínculo, o que ocorre, por exemplo, pela 

mora salarial, caracterizada, nos termos do § 1º do artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 368/68, quanto atrasado o pagamento de salários, 

sem motivo grave ou relevante, por período igual ou superior a 03 

(três) meses. 

Quanto a ausência dos depósitos do FGTS há grande 

divergência na doutrina e jurisprudência acerca da possibilidade de configuração 

da Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho. 

Parte da doutrina, por entender que o recolhimento do FGTS 

representa relevante obrigação legal, tem entendido que a sua omissão configura 

culpa grave patronal e enseja a Rescisão Indireta.  

Neste sentido colhe-se da jurisprudência: 

RESCISÃO INDIRETA DO EMPREGADO. POSSIBILIDADE. O 

art. 483, "d", da CLT, que trata da Rescisão Indireta do Contrato 
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de Trabalho, dispõe expressamente que o Empregado pode 

considerar rescindido o Contrato de Trabalho quando o 

Empregador não cumprir suas obrigações contratuais. O 

contumaz atraso no pagamento dos salários e a ausência de 

depósitos do FGTS autorizam o reconhecimento de que o 

trabalhador não tem obrigação legal de manter o vínculo de 

emprego estabelecido com seu Empregador, em face do não-

cumprimento das obrigações contratuais. Diante disso, é possível 

concluir que o ato de demissão do trabalhador foi realizado ante a 

insustentável situação de se manter um Contrato de Trabalho 

insistentemente descumprido pelo Empregador. 

Entretanto, para outra parte da doutrina, tão somente a falta 

de recolhimento do FGTS não é causa suficiente grave apta a ensejar a 

configuração da Rescisão Indireta Contratual. No entendimento destes 

operadores de Direito, a falta de recolhimento do FGTS não causa de forma direta 

prejuízo ao trabalhador e nem representa descumprimento contratual, tendo em 

vista que se trata de obrigação legal. 

Destarte verifica-se na jurisprudência:  

RESCISÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO FGTS. 

Não enseja a Rescisão Indireta o simples fato de o Empregador 

não recolher os depósitos do FGTS, no decorrer do Contrato, em 

face da ausência de prejuízo imediato ao Empregado, bem como 

ante a possibilidade de se exigir o cumprimento dessa obrigação 

pela via administrativa, ou, ainda, mediante pleito formulado em 

ação trabalhista. 

Importante ressaltar o entendimento de Martins (2006:369): 

O fato de o Empregador não vir depositando o FGTS durante o 

pacto laboral não constitui violação à alínea d do art. 483 da CLT, 

visto que o Empregado não pode levantar o FGTS na constância 

da relação de emprego, nem existe prejuízo ao obreiro durante a 

vigência do pacto laboral. Pode-se argumentar, ainda, que a 

obrigação de depósito do FGTS é legal e não contratual, até 

porque o Empregado não é mais optante do FGTS. A única 

hipótese que poderia acarretar prejuízo ao Empregado seria a de 

este necessitar do FGTS para amortização ou pagamento da casa 

própria, e aqui se poderia configurar uma falta do Empregador.  
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Portanto, não configura a violação ao disposto na alínea d 

do Art. 483 se o Empregado não solicitar parte ou todo do seu FGTS para investir 

na casa própria, caso o Empregado venha solicitar o seu FGTS, assim ocorrerá a 

infração prevista no artigo mencionado, ensejando a Rescisão Indireta. 

e)  praticar o Empregador ou seus prepostos, contra ele ou 

pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama;  

O ato lesivo da honra e boa fama ocorre quando o 

Empregador ou seus prepostos, em qualquer local, praticam atos contra a honra e 

boa fama do próprio Empregado ou de sua família, caluniando, injuriando ou 

difamando. Neste caso é necessário que os atos do Empregador sejam 

divulgados. 

Aparando na doutrina relata Delgado: 

(...) O presente tipo jurídico trata da injúria, calúnia ou difamação, 

restringindo-se, pois, a ofensas morais ou à imagem do obreiro e 

sua família. A infração pode ser cometida diretamente pelo 

Empregador ou por seus prepostos ou chefias empresariais. 

Importante ressaltar que para a caracterização motivo 

ensejador do rompimento do Contrato de Trabalho por parte do Empregado 

deverá ser verificado as reais intenções do Empregador, tais como: o seu grau de 

escolaridade, o ambiente de trabalho e a gravidade de suas acusações. 

Quanto a hipótese de dano moral Carrion (2006:388) 

demonstra que o Empregado estável denunciado pela sua Empregadora, de furto, 

e detido na sede da empresa com repercussão, sendo inocentado pela confissão 

do criminoso verdadeiro, infringiu a empresa a letra “e” do art. 483 da CLT. 

Neste sentido, versa a jurisprudência: 

RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO POR 

ATO LESIVO À HONRA E BOA FAMA DO EMPREGADO. O art. 

483, "e" da CLT prevê que a prática de ato lesivo à honra e boa 

fama do Empregado ou sua família por parte do seu Empregador 

enseja na Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho. Assim, se o 

recorrente sentiu-se lesado em sua honra e boa fama em virtude 
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de ato criminoso praticado pela ré, poderia, de imediato, ter 

rescindido o seu Contrato de Trabalho. 

Outra hipótese é o assédio sexual, trata-se mais 

propriamente, de um ato lesivo à honra e à boa fama da pessoa, pois podem ser 

veiculadas opiniões maledicentes, contrárias à honra ou à boa fama do 

Empregado.  

Em relação ao assédio sexual comenta Pastore e Robortella 

(1998:11): 

O assédio sexual se distingue do abuso sexual. O primeiro se 

baseia na sedução; o segundo, na violência. O assédio é de 

várias espécies: a) o fatal (o assediado carece de proteção; não 

dispõe de mecanismos de proteção, a relação é desigual e sem 

margem para o exercício da liberdade); b) comportamental (o 

assediador manipula seu comportamento de modo a torna-lo 

atrativo ao assediado, com promessa de vantagens ou melhorias, 

trata-se de chantagem; c) Ameaçador (coação por ameaça de 

algum malefício); o assédio pode consistir em iniciativas verbais 

ou não e físicas. O assédio só se confira quando há uso do poder 

como forma de obter favores sexuais; quando a troca é 

consentida, não há assédio, simplesmente a empregada aderiu à 

proposta e cedeu, em troca bilateral de interesses recíprocos. (...) 

a reparação do dano deve levar em conta a gravidade da afronta, 

a intensidade do sofrimento e, é claro, as condições econômicas e 

sociais do assediante. 

Verifica-se que os efeitos do assédio sexual podem ser 

enquadrados no artigo 483 “e”, ato lesivo da honra e boa fama, e poderá permitir 

a Rescisão Contratual por culpa do Empregador, se caracterizado o abuso do 

poder.  

f) o Empregador ou seus prepostos ofenderem-no 

fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

Considera-se como motivo ensejador do rompimento do 

Contrato de Trabalho por parte do Empregado quando o seu Empregador, seus 

superiores hierárquicos ou seus prepostos praticarem atos que importe em ofensa 
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do Empregado. Não é necessário que a ofensa física importe em lesão corporal 

ou ferimento da vítima, bastando o ato de agredir. 

g) O Empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por 

peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. 

Considera-se como motivo ensejador do rompimento do 

Contrato de Trabalho por parte do Empregado quando o seu Empregador, seus 

superiores hierárquicos ou seus prepostos reduzirem o trabalho do Empregado de 

forma a afetar a importância de seu salário. 

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 7º, inciso VI 

que é vedado a redução salarial por parte do Empregador, salvo se pactuado em 

acordo ou convenção coletiva de trabalho. Assim, se o Empregado trabalha por 

peça, tarefa ou comissão e o Empregador as reduz unilateralmente, seja na 

quantidade ou no percentual, de forma que afete sensivelmente a remuneração, 

estará cometendo falta grave. 

 

Assim dispõe o Artigo 7º da Contituição Federal/88 em seu 

inciso VI: 

Art. 7º São Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou 

acordo coletivo. 

Quanto a redução salarial, tem-se que a legislação a proíbe 

expressamente, por indiscutivelmente possuir natureza alimentar, constituindo 

como fonte de sobrevivência para o trabalhador e sua família. Porém, a acordos 

coletivos de trabalho e convenções. 

Quanto a irredutibilidade salarial, aborda a jurisprudência:  

REDUÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM ACORDO 

COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. A Constituição Federal prevê a 

possibilidade de redução salarial em seu artigo 7º, incisos VI, XIII 

e XIV. Contudo, em quaisquer destas situações, se faz 
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imprescindível a previsão em convenção ou acordo coletivo da 

categoria. Na ausência de dispositivo convencional autorizador, 

eventual redução salarial será considerada inconstitucional. 

§  1º - O Empregado poderá suspender a prestação dos 

serviços ou rescindir o Contrato, quando tiver de desempenhar 

obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço. 

§  2º - No caso de morte do Empregador constituído em 

empresa individual, é facultado ao Empregado rescindir o Contrato 

de Trabalho. 

§  3º - Nas hipóteses das letras "d" e "g", poderá o Empregado 

pleitear a Rescisão de seu Contrato de Trabalho e o pagamento 

das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço 

até final decisão do processo”. 

Ocorrendo um dos motivos elencados no artigo 483 da CLT, 

o Empregado poderá postular a Rescisão Indireta de seu Contrato de Trabalho. 

Há outro requisito importante para a Rescisão Indireta 

prevista no artigo 407 § único da CLT, mencionando que quando a empresa não 

toma as medidas possíveis e recomendadas por autoridade competente para 

proteção do menor. 

Quanto ao assunto, observa-se o artigo 407 e seu § único da 

CLT: 

Art. 407. Verificado pela autoridade competente que o trabalho 

executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu 

desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo 

a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for 

o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de 

funções. 

Parágrafo único. Quando a empresa não tomar as medidas 

possíveis e recomendadas pela autoridade competente para o 

menor mude de função, configurar-se-á a Rescisão do Contrato 

de Trabalho, na forma do Art. 483. 
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Portanto, se constatado por autoridade competente que o 

trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento 

ou à sua moralidade, poderá a mesma obrigar o menor a abandonar o serviço.  

Há outra hipótese de Rescisão Indireta do Contrato de 

Trabalho, prevista na Lei 9.615/98, conhecida como Lei Pelé, disposto no artigo 

31, caput e parágrafo 2°: 

Art. 31. A entidade de prática desportiva Empregadora que estiver 

com pagamento de salário de atleta profissional em atraso, no 

todo ou em parte, por período igual ou superior a três meses terá 

o Contrato de Trabalho daquele atleta rescindido, ficando o atleta 

livre para se transferir para qualquer outra agremiação de mesma 

modalidade, nacional ou internacional e exigir a multa rescisória e 

os haveres devidos. 

§ 1º São entendidos como salário, para efeitos do previsto no 

caput, o abono de férias, o décimo terceiro salário, as 

gratificações, os prêmios e demais verbas inclusas no Contrato de 

Trabalho. 

§ 2º A mora contumaz será considerada também pelo não 

recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias. 

Entende-se na lei mais um motivo para a Rescisão Indireta 

do Contrato do trabalho, ou seja, o atraso no pagamento de salário do atleta 

profissional. 

3.3 EFEITOS DA RESCISÃO INDIRETA 

O Empregador que comete falta grave e sendo caracterizado 

justo motivo para a Rescisão Indireta, é importante que o Empregado desligue-se 

imediatamente da empresa, sob pena de se alegar que houve perdão da falta 

praticada pelo Empregador, ou que a falta cometida não foi tão grave a ponto de 

impedir a continuidade do Contrato de Trabalho. Porém esta decisão caberá ao 

Empregado, pois o mesmo poderá optar em permanecer no emprego.  

Azevedo (2001:198) leciona quanto ao tema:  
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Cometendo o Empregador uma das faltas capituladas no art. 

483 da CLT o Empregado poderá: rescindir o Contrato comunicando o fato ao 

Empregador; afastar-se do serviço e propor ação na Justiça do Trabalho ou, 

ainda, permanecer trabalhando e ingressar em juízo requerendo o 

reconhecimento da Rescisão Indireta do Contrato. 

Os tribunais têm estabelecido que o prazo para que o 

reclamante ingresse na justiça com a ação trabalhista que pleiteia o 

reconhecimento da Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho é de até trinta dias 

contados da data do afastamento do Empregado, desta forma entende o Tribunal: 

“Rescisão Indireta. Qualquer pretensão relativa a Rescisão Indireta deve ser 

ajuizada dentro dos trinta dias que se seguem ao afastamento do trabalho."  

Verifica-se que Empregado que optar em se afastar do 

emprego deverá ajuizar a ação para reconhecimento da Rescisão Indireta no 

prazo de 30 dias contados do afastamento do trabalho.  

Delgado (2004:1223) relata neste sentido: 

Portanto, o trabalhador que alegue a prática de Justa Causa 

empresarial, propondo ação com pedido de Rescisão Indireta, 

pode escolher entre afastar-se ou não do emprego, qualquer que 

seja a motivação tipificada para a ruptura contratual. 

No mesmo posicionamento, o Tribunal Superior do Trabalho: 

O Empregado pode optar pela permanência no emprego até a 

decisão final da reclamação trabalhista em que pleiteia a 

declaração do procedimento faltoso do Empregador, cumulada 

com a condenação nas verbas indenizatórias ou pelo afastamento 

imediato - § 3º do art. 483 consolidado. Neste caso, salário e 

vantagens somente são devidos até a data em que haja se 

afastado voluntariamente dos serviços. Exsurge prevalente a 

natureza declaratória da sentença, cujos efeitos são ex tunc e não 

ex nunc, não se podendo confundir a hipótese com a disciplinada 

no art. 495 da CLT, em que o Empregador suspende o 

Empregado e não logra, no inquérito, comprovar a falta grave.  
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Observa-se que é facultativo ao Empregado a permanência 

deste no emprego até a decisão final, porém poderá correr o risco de se 

desconfigurar a falta do Empregador. 

Comenta a respeito Nascimento (2004:771): “O afastamento 

imediato do Empregado é exigível por lei, de modo que a relação de emprego 

finda-se neste momento, sujeitando-se o Empregado aos riscos da ação judicial”. 

Se o Empregado permanecer no trabalho mesmo após a 

falta grave do Empregador, será entendido como continuidade da relação 

contratual e o perdão da falta cometida pelo Empregador. 

3.4 ÔNUS DA PROVA 

Devido ao princípio da continuidade na relação trabalhista, 

há uma presunção de continuidade do Contrato de Trabalho, ocorrendo o 

rompimento do Contrato de Trabalho deve ser devidamente comprovado. 

Quanto ao ônus da prova estabelece o artigo 818 da CLT: 

“Art. 818. A prova das alegações incumbe à parte que as fizer”. 

Entende-se que ao Empregado cabe o ônus de fazer prova 

dos fatos constitutivos do seu Direito, ou seja, deve provar a ocorrência da Justa 

Causa do Empregador. 

Neste sentido, entende o Egrégio Tribunal Regional Do 

Trabalho Da 2ª Região: 

Rescisão Indireta - ônus da prova - pretendendo o Empregado a 

Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho, seu é o encargo 

processual de provar a falta grave cometida pelo Empregador, por 

ser fato constitutivo do Direito postulado. Exegese dos artigos 

818/CLT, e 333, I, do CPC. Não se desimcumbindo o obreiro do 

"ônus probandi que lhe competia, impossível declarar a Rescisão 

Indireta do Contrato de emprego.  
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Ao Empregador, caberá a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do Direito do autor, ou seja, provar que não agiu 

daquela forma. 

Assim, estabelece o art. 333 do CPC em seu inciso II:  “Art. 

333 - O ônus da prova incumbe (...) II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do autor”. 

Contudo, este artigo menciona que cabe a parte contrária 

provar os fatos alegados. 

3.5 DECISÃO JUDICIAL 

A decisão sendo favorável ao Empregado, configurando a 

Rescisão do Contrato de Trabalho por culpa do Empregador, o Empregado terá 

garantido o pagamento dos mesmos Direitos trabalhistas a que teria Direito se a 

Rescisão ocorresse sem Justa Causa, por iniciativa do Empregador. 

Comenta Nascimento (2004:772) a respeito: “Todavia, se a 

ação de dispensa indireta é julgada procedente, há um aparente choque, porque 

em decorrência desse fato o Empregado tem os Direitos rescisórios...”. 

Verifica-se que o Empregado terá Direito a verbas 

rescisórias, entre outros Direitos previstos na legislação. 

Se a decisão for favorável ao Empregador, o Empregado 

poderá decidir em não permanecer no serviço, assim deverá ser reconhecida à 

Rescisão do Contrato de Trabalho, por iniciativa do Empregado, ensejando o 

pagamento dos Direitos rescisórios próprios do pedido de demissão. 

Quanto ao tema colhe-se da jurisprudência: “RESCISÃO 

INDIRETA. Reconhecida a falta grave, ensejadora da Rescisão Indireta, devidas 

são as verbas rescisórias”. 

Nascimento (2004:772) ensina a respeito: 

Se a sentença a ser proferida na ação de dispensa indireta julgar 

a pretensão do Empregado improcedente porque não reconhece a 

Justa Causa do Empregador, não haverá Direitos rescisórios para 
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o trabalhador, nem os da ação de dispensa indireta, que perdeu, 

nem os da dispensa direta, porque incorreu em Justa Causa. 

Se o Empregado deixou de prestar serviços, porque sofreu a 

Justa Causa motivada pelo Empregador, e pleitear Rescisão Indireta, embora 

venha resultar improcedente, não caracteriza abandono de emprego, pois o 

mesmo não teve a intenção. 

É o entendimento do Colendo Tribunal Superior do Trabalho: 

RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO - 

ABANDONO DE EMPREGO - Não se reconhece o abandono de 

emprego, quando a Obreira deixou de prestar serviços em um dia 

e no dia seguinte ajuizou Reclamação Trabalhista, pleiteando 

Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho. A toda evidência, o 

alegado abandono não ocorreu, diante da ausência dos elementos 

objetivos e subjetivos que caracterizam aquela falta grave. Não 

restou caracterizado, em última análise, o necessário animus de 

abandonar o emprego. O abandono requer uma intenção 

particular, vale dizer, uma ausência prolongada, que, na hipótese, 

não existiu. Desse modo, o fato desta Justiça Especializada ter 

afastado a tese da empregada de ver rescindido seu Contrato de 

Trabalho indiretamente, por não reconhecer conduta irregular do 

Empregador, não transforma a falta de prestação de serviços em 

abandono de emprego, ainda mais considerando que a ação fora 

ajuizada no dia imediato à cessação da prestação dos serviços. 

Via de conseqüência, não há como reconhecer a falta grave, 

diante da ausência dos pressupostos que a configuram. Intacto, 

portanto, o artigo 482, "I", da CLT. Recurso de embargos não 

conhecidos.  

Entende-se que o Empregado não teve o animus de 

abandonar o emprego apenas buscou um Direito que lhe garantido em lei, desta 

forma não configura abandono de emprego. Se o Empregado optou em 

permanecer no emprego, deverá ser analisado a relação subjetiva havida entre as 

partes, ou seja, se houve a quebra de confiança entre as partes e, por 

conseqüência, tornou-se insuportável a permanência do Contrato de Trabalho, 

deve ser reconhecida à Rescisão contratual por iniciativa do Empregado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a finalidade de manter fidelidade à ordem proposta no 

sumário e tornar a exposição objetiva, serão apresentadas algumas 

considerações a respeito das hipóteses de pesquisa desenvolvidas no decorrer 

desse trabalho, de uma forma conclusiva. 

Abordou-se a tratativa da historicidade do Direito do 

Trabalho, que teve sua origem como conseqüência da questão social que foi 

precedida da Revolução Industrial do século XVIII e da reação humanista que se 

propôs a garantir ou preservar a dignidade do ser humano, garantir os direitos do 

trabalhador e um salário vital para sobrevivência.  No que alude a origem histórica 

do Direito do Trabalho, durante a execução do capitulo inaugural, abordou-se a 

Revolução Industrial, que inicialmente tinha a mão de obra executada por homens 

e com esta revolução passou a ser por máquinas, desencadeando o desemprego 

e consequentemente o trabalho desonroso. 

Apurou-se, ainda, as fontes e princípios do Direito do 

Trabalho, onde envolvem fatores e valores para a criação da norma jurídica. 

Tratou-se do Contrato de Trabalho, quanto a forma, natureza jurídica, e as causas 

de extinção do contrato de trabalho. Abordou-se também os sujeitos do Contrato 

de Trabalho, por fim a Rescisão Indireta, foi levantado as formas que levam o  

Empregado ou Empregador a rescindir o Contrato de Trabalho, seus efeitos, as 

questões do ônus da prova e a decisão judicial.   

Com relação à primeira hipótese levantada, viu-se que em 

relação a ausência dos depósitos do FGTS, há grande divergência na doutrina e 

jurisprudência, acerca da possibilidade de configuração da Rescisão Indireta do 

Contrato de Trabalho. Parte da doutrina entende que o recolhimento do FGTS 

representa relevante obrigação legal e sua omissão configura culpa grave 

patronal ensejando a Rescisão Indireta. Entretanto, outra parte da doutrina, a falta 
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de recolhimento do FGTS não é causa suficiente grave para se pleitear a 

Rescisão Indireta, pois não causa de forma direta prejuízo ao trabalhador e não 

representa descumprimento contratual. Durante a pesquisa, foi percebida que 

além dos entendimentos divergentes da doutrina e jurisprudência, há uma 

hipótese em que pode ser caracterizado prejuízo ao Empregado, seria a de este 

necessitar de seu FGTS para amortização ou pagamento da casa própria, assim 

ensejaria na Rescisão Indireta contratual. Desta forma, a primeira hipótese restou 

confirmada. 

Por conseguinte, quanto à segunda hipótese de pesquisa, 

nota-se que o assédio sexual enquadra-se no artigo 483, alínea “e”, pois trata-se 

propriamente a um ato lesivo à honra e a boa fama do Empregado, pois para 

obteção de favores sexuais o Empregador ou superior hierárquico, o ameaça, 

coage, contrários  a vontade do Empregado. Deste modo conforme o artigo supra 

citado, pode ser ensejada a Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho, o que 

confirma a segunda hipótese da pesquisa.  

Por fim, em relação a terceira e última hipótese da pesquisa, 

verifica-se que o trabalhador desidioso, não poderá pleitear a Rescisão Indireta do 

Contrato de Trabalho, pois a desídia está prevista no artigo 482 alínea “e” da CLT 

onde prevê justa causa do Empregado e não do Empregador, o que não 

confirmou a terceira hipótese. 

Ressalta-se que tema abordado neste trabalho científico, é 

de muita importância, pois visa amparar o Empregado, nos casos em que 

verificada a falta grave praticada por parte do Empregador. Assim, o Empregado 

ao certificar-se da Justa Causa originária do Empregador, poderá buscar seus 

Direitos na Justiça do Trabalho, pleiteando a Rescisão Indireta. 
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